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( مالسلا هیلع   ) يرکسع ترضح  تامارک  139تازجعم و 

یلیمکت 139بلاطم 
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تایلاع تابتع  رد  هارمه  یناحور 

باتک تاصخشم 

 - 1364 يدهم ، روپ ، یئاجر  : هسانشرس

، یترایز ياـه  ناـکم  لاـمعا  بادآ و  اـه ، تیـصخش  نکاـما ، یفرعم  تاـیلاع :  تاـبتع  رد  هارمه  یناـحور  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
(. یناسارخ یئاجر  ) روپ یئاجر  يدهم  / لسوت رکذ  راعشا و  اهزامن ، تارایز ،

.1393 ملسموبا ، سوت ؛ رادباتک  دهشم :  : رشن تاصخشم 

.ص 134: يرهاظ تاصخشم 

9-4-94897-600-978 :978-600-670-956-7 ؛ کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.لسوت رکذ  راعشا و  اهزامن ، تارایز ، یترایز ، ياه  ناکم  لامعا  بادآ و  اه ، تیصخش  نکاما ، یفرعم  : رگید ناونع 

اه امنهار  قارع --  یمالسا --  ياه  هاگترایز  : عوضوم

قارع یمالسا –  ياه  هاگترایز  : عوضوم

اه همانترایز  : عوضوم

اهاعد : عوضوم

موسر بادآ و  نارئاز --  ترایز و  : عوضوم

BP263 1393 9ر 34ر /  هرگنک : يدنب  هدر 

297/764: ییوید يدنب  هدر 

3640136 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
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2 ص :

لسوت رکذ  راعشا و  اهزامن ، تارایز ، یترایز ، ياه  ناکم  لامعا  بادآ و  اه ، تیصخش  نکاما ، یفرعم 

( یناسارخ یئاجر   ) روپ یئاجر  يدهم  مالسالا  هجح 
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3 ص :

( یناسارخ یئاجر   ) روپ یئاجر  يدهم  مالسالا  هجح  فلؤم :

هامرذآ 1393 ، لوا پاچ : تبون 

978-600-6314-56-7 سوت رادباتک  رشان :

9-4-94897-600-978 ملسموبا رشان :

1000 ژاریت :

بایماک هناخپاچ :

تسا ظوفحم  پاچ  قح 

باتک پ9 رازاب  هاگشناد ، نابایخ 

05138404292
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4 ص :

تسرهف

...تسرهف

.همدقم

.زیزع نیرئاز  هب  رفس  زا  لبق  ییاه  هیصوت 

( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  لئاضف 

( مالسلا هیلع   ) ریما ترضح  مرح  فجن و  اب  ییانشآ 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  لسوت 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مرح  يدورو  لسوت  رکذ 

..هللا نیما  ترایز 

.هفوک دجسم 

.هلهس دجسم 

( جع  ) نامزا بحاص  ترضح  هب  لسوت 

.رامت مثیم 

..لیمک

.هنانح دجسم 

.مالسلا يداو 

.هعیش ياملع  نفدم  فجن 
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5 ص :

...فجن اب  عادو 

..البرک

( مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  ترایز  راثآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  بادآ 

..لسوت رکذ 

.مرح هب  دورو  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رصتخم  ترایز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هب  لسوت 

( مالسلا هیلع   ) نیسح اما م  رهطم  مرح  لخاد  نکاما 

.مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  ترایز 

( مالسلا هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  هب  لسوت 

( مالسلا هیلع   ) لضفلا ابا  ترضح  ّتیصخش 

.هاگ همیخ 

.هیبنیز لت 

.مرح فارطا  تاماقم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عادو  ترایز 

.رگید عادو  ترایز 

( مالسلا هیلع   ) لضفلا ابا  ترضح  عادو  ترایز 
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6 ص :

..نیمظاک

( مالسلا هیلع   ) نیمظاک همئا  راوج  رد  نینوفدم 

( مالسلا هیلع   ) نیمظاک مرح  يدورو  ترایز 

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  لسوت 

( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  هب  لسوت 

.دادغب نکاما 

ارماس

( مالسلا هیلع   ) نییرکسع همئا  رصتخم  همانترایز 

.رفاسم زامن  ماکحا 

.مرح دجسم و  هب  ضئاح  بنج و  نتفر  مکح 

.مالسلا مهیلع  همئا  زامن 
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7 ص :

همدقم

ِهَِّمئَألا َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ِهَیالِِوب  َنیِکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 

مالَّسلا ُمِهیَلَع 

ِمْجَّنلِاب ٍتامالَع َو  َو   » (1) ریسفت قبط  ات  هداد  رارق  اهنآ  نیب  ار  ناسنا  قوفام  يدارفا  هک  تسنیا  تیرشب  هب  تبسن  یهلا  فاطلا  زا  یکی 
هب کسمت  دنتـسه و   (3)« یَجُّدـلا حـِیباَصَم  يَدُْـهلا َو  هَِّمئَأ   » هک اه  نامه  .دنـشاب  قلخ  تیادـه  لعـشم  هار و  غارچ   (2)« َنوُدَتْهَی ْمُه 

.تسا نادیماان  دیما  هناخ  ناگدنامرد و  هانپ  أجلم و  نانآ  هفرشم  دهاشم  دوب و  دهاوخ  اه  ناسنا  تداعس  بجوم  ناشیا 

هـشیمه نآ  رب  دـیاب  هک  تسا  يدـنوادخ  ياـه  تبهوم  زا  یکی  ارماـس  نیمظاـک و  ـالبرک ، فـجن ، ِتاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  قـیفوت 
شراگن هب  میمصت  دینادرگ  مبیـصن  دنوادخ  هک  هسدقم  باتعا  هب  رفـس  هبترم  هنارکـش 15  هب  ریقح  دوب و  ملاع  راگدرورپ  رازگرکش 

.متفرگ اه  ناوراک  مرتحم  نایناحور  ًاصوصخم  ناریدم و  نارئاز ، ییامنهار  يارب  عماج ، لاح  نیع  رد  رصتخم و  یباتک 

یلامجا یفرعم  دـننک ، یم  ادـیپ  روضح  نآ  رد  یترایز  ياهناوراک  هک  ییاه  ناکم  مامت  هک  هدوب  نآ  رب  یعـس  ور  شیپ  شراگن  رد 
تامارک و هدش و 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مجنلا : : » لاق َنوُدَتْهَی ، ْمُه  ِمْجَّنلِاب  ٍتامالَع َو  َو  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  ابأ  تعمـس  لاق : - » 1
408 ص : ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مالسلا ؛) مهیلع   ) همئألا تامالعلا : و 

هیآ 16 لحن  - 2
هریبک هعماج  ترایز  - 3
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.ددرگ ایهم  لسوت  رکذ  تهج  یهاتوک  راعشا  هارمه  هب  نکاما  نآ  هب  طوبرم  رصتخم  تارایز  تازجعم و 

دـقن و دروم  مراوگرزب  ناتـسود  یخرب  ریقح و  ِفلتخم  ياهرفـس  رد  دـیدرگ ، زاـغآ  لاس 1389  زا  ًادودـح  هک  رـضاح  باـتک  نتم 
ینثتـسم هدـعاق  نیا  زا  زین  راتـشون  نیا  ًاملـسم  تسین ، بیع  یب  لـماک و  يرـشب  راـک  چـیه  هک  ییاـج  نآ  زا  هـتفرگ و  رارق  شیاریو 

.دنیامرفن مورحم  شیوخ  ياه  ییامنهار  زا  ار  ریقح  مراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  نیاربانب  دوب ، دهاوخن 

، تسا هدیـسر  نایاپ  هب  نتم  نیا  شیاریو  يرگنزاب و  ریدغ ، دیعـس  دیع  تماما ، تیالو و  دیع  ربکالا ، هللا  دـیع  زورلاس  رد  هک  کنیا 
یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نینـسحلاابا  نینوکلا  یلوم  سدقم  تحاس  هب  ار  زیچان  هیده  نیا  هتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  نراقت  نسح  نیا 
رارق مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  قح و  ترـضح  تیانع  دروم  هللااش  نا  هک  دشاب  .مراد  یم  میدقت  مالـسلا  هیلع  بلاط 

.دریگ

هب دنا ، هدرک  يرای  ار  ریقح  سیردت ، غیلبت و  لیـصحت و  ریـسم  رد  هک  یناراوگرزب  دیتاسا و  مامت  زا  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  نایاپ  رد 
.میامن ینادردق  رکشت و  ما  یمارگ  رسمه  زیزع و  نیدلاو  صوصخ 

سدقم دهشم  هیملع  هزوح  یناسارخ ) یئاجر   ) روپ یئاجر  يدهم 

Rajaeepoor@yahoo.com
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زیزع نیرئاز  هب  رفس  زا  لبق  ییاه  هیصوت 

هدیکچ

( دنک یم  ینالوط  ار  رمع  محر  هلص   ) نارگید زا  نتفرگ  تیاضر  · 

( ربمایپ يدوهی و  درف   ) رفس زا  لبق  نداد  هقدص  · 

( ...و سانلا  قح  تارافک ، ملاظم ، در  اضق ، هزور  زامن و   ) ندرک تیصو  · 

دیلقت عجرم  نییعت  · 

نارگید هب  يراکهدب  تاکز ، ) سمخ و   ) لالح لوپ  اب  رفس  · 

رفس بادآ  تیاعر  · 

: تسا رگید  رما  دنچ  يارب  يا  هناهب  رفس  نیا  اما  تسا  تایلاع  تابتع  ترایز  ام  یلصا  دوصقم  دصقم و  هچرگ 

نارگید زا  نتفرگ  تیاضر  - 1

شندید هب  ای  دیریگب  سامت  وا  اب  مشاب  امـش  ةرایزلا  بئان  مهاوخ  یم  هک  نیا  یظفاحادخ و  هناهب  هب  دیراد  یترودـک  یـسک  اب  رگا   
.دینک تیاضر  بلط  وا  زا  دیورب و 

هب یقح  یـسک  زا  رگا  : » دومرف یم  ینارحب  دیـس  موحرم  دشخبب ، ار  امـش  مه  دـنوادخ  ات  دیـشخبب  امـش  تسامـش ، اب  قح  رگا  یتح 
راک نیا  اب  دیشخبب .» مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  وا  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بحم  رگا  دینیبب  تسامش ، ندرگ 
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.دنک یم  رتدایز  ار  امش  يزور  دوش و  یم  هدوزفا  امش  رمع  رب  هک  دینک  محر  هلص 

هک یمحر  هلص  رطاخب  دندومرف : وا  هب  ترضح  دش ، فرشم  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  رـضحم  هب  جح  رفـس  رد  يدرف 
ار راـک  نیا  نوچ  تردارب  یلو  دوزفا  ترمع  هب  لاـس  تسیب  دـنوادخ  يدرک  یظفاحادـخ  يدوب  رهق  وا  اـب  هک  تا  همع  اـب  يدرک و 

(1) .تفر دهاوخ  ایند  زا  رفس  نیمه  رد  درکن 

ِهِرُمُع َو ِیف  َُهل  ُئِْـسُنت  َلاَْومَْألا َو  یِْمُنت  يَْولَْبلا َو  ُعَفْدـَت  َلاَمْعَْألا َو  یِّکَُزت  ِماَحْرَْألا  ُهَلِـص  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَـق  : » دـندومرف ص )  ) مرکا ربماـیپ 
.(2)« ُهَمِحَر ْلِصَْیل  َهَّللا َو  ِقَّتَْیلَف  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ُبِّبَُحت  ِِهقْزِر َو  ِیف  ُعِّسَُوت 

یم لاوما  دشر  ثعاب  دـیامن و  یم  رود  ار  اهالب  دـنک و  یم  هزیکاپ  ار  لامعا  محر  هلـص  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  همجرت :
.هدب ماجنا  محر  هلص  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دوش ، یم  هداوناخ  نیب  رد  تبحم  بجوم  دهد و  یم  تعسو  ار  يزور  دوش و 

رفس زا  لبق  نداد  هقدص  - 2

دوخ ماوقا  رد  رگا  دیهدب و  دوخ  ناکیدزن  يارقف  هب  ار  هقدص  هدـش  هیـصوت  .تسا  هقدـص  تخادرپ  رفـس  زا  لبق  تابحتـسم  زا  یکی 
.دیزادرپب نارگید  هب  دیتشادن  ریقف 

خیرات دنپ  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
535 ص : ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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رب گرم  يانعم  هب  کیلع  ماس  تفگ : ترـضح  هب  دیـسر و  ناشیا  هب  يدوهی  یـصخش  دنتفر  یم  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  رد  باحـصا 
راخ زا  يا  هتشپ  اب  يدوهی  درم  نیا  بورغ  ماگنه  دیسر ، دهاوخ  زورما  وا  گرم  راک  نیا  رطاخب  دندومرف  باحـصا  هب  ترـضح  وت ،

: يدرک هچ  زورما  دندیـسرپ  يدوهی  درم  زا  ترـضح  .دـندرک  بجعت  شندوب  هدـنز  زا  باحـصا  .دـش  وربور  ص )  ) ربمغیپ اب  هرابود 
، نک زاب  يراد  شود  هب  هک  يراب  دـندومرف  ترـضح  مداد ، هقدـص  ار  یکی  مدروخ و  مدوخ  ار  اه  نآ  زا  یکی  متـشاد  ناـن  تفگ 2 

يداد هک  يا  هقدص  رطاخ  هب  اما  دوب  وت  نتـشک  رومأم  رام  نیا  دندومرف : ترـضح  دیرپ ، نوریب  اهراخ  نایم  زا  گرزب  يرام  ناهگان 
.دش عفد  وت  زا  الب  نیا 

ندرک تیصو  - 3

تـسا مزال  یناملـسم  فلکم و  ره  رب  هکلب  تسین  روط  نیا  اما  تسا  يرامیب  ماـگنه  هب  طوبرم  ندرک  تیـصو  دـننک  یم  رکف  یخرب 
.دشاب هتشاد  همان  تیصو 

تـسین یلام  روما  هب  طوبرم  طقف  تیـصو  تفگ  باوج  رد  دیاب  مینک ، تیـصو  هچ  میرادن  یتورث  لوپ و  هک  ام  دنیوگ : یم  یـضعب 
نآ هب  تبسن  دیاب  هدمآ  شندرگ  رب  یملاظم  در  ای  هرافک  رگا  تسا ، راکهدب  یـسک  هب  رگا  دراد ، ضرق  يا  هزور  زامن و  ناسنا  رگا 

.دهد رارق  شا  هداوناخ  سرتسد  رد  ار  همان  تیصو  نیا  دنک و  تیصو  اه 
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دیلقت عجرم  نییعت  - 4

یلو دشاب  لیلد  يور  زا  دیاب  نید  لوصا  هب  ناملـسم  هدیقع  : » هدش رکذ  هلأسم  نیا  دیلقت  مظعم  عجارم  همه  هلاسر  زا  هلأسم  نیلوا  رد 
وا روتـسد  هب  ینعی  دنک  دیلقت  دـهتجم  زا  ای  دروآ ، تسدـب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا  دـناوتب  هک  دـشاب  دـهتجم  ای  دـیاب  نید  ماکحا  رد 

(1) «. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دنک  نیقی  هک  دیامن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دیامن  راتفر 

لالح لوپ  اب  رفس  - 5

 : مینک یم  هراشا  تیاور  کی  هب  طقف  میتسین و  سمخ  بوجو  تابثا  لابند  هب  اذل  تسا  راصتخا  ربانب  باتک  نیا  رد  نوچ 

(2) «. اَنُّقَح اَْنَیلِإ  َلِصَی  یَّتَح  ًاْئیَش  ِسُمُْخلا  َنِم  َيِرَتْشَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  َال  » ... 

عجارم .دناسرب  ام  هب  ار  ام  قح  هک  نیا  رگم  درخب  سمخمریغ  لام  زا  يزیچ  یسک  يارب  تسین  زیاج  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب اما 
: دنهد یم  يوتف  روط  نیا  تایاور  تایآ و  نیمه  يانبم  رب  مه  دیلقت  مظعم 

.(3) دشاب » هتشاد  ار  سمخ  نداد  دصق  هچ  رگا  دنک  فرصت  لام  نآ  رد  دناوت  یمن  دهدن  ار  لام  سمخ  ات  »

هلاسم 1 هر )  ) ینیمخ ماما  لئاسملا ، حیضوت  - 1
545 ص : ج 1 ، یفاکلا ، - 2

هلاسم 1790 هر )  ) ینیمخ ماما  لئاسملا ، حیضوت  - 3
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رفس بادآ  تیاعر  - 6

زیزع مالـسا  .تسا  هارمه  قالخا و  شوخ  ینارفـسمه و  نتـشاد  دش ، دهاوخ  رفـس  ندـش  شخب  تذـل  بجوم  هک  يدراوم  زا  یکی 
یثیدح هنومن  يارب  .تسا  هتشاد  ناناملسم  هب  ار  ییاه  هیصوت  اتـسار  نیمه  رد  هدومن و  نارفـسمه  اب  یقلخ  شوخ  هب  ناوارف  هیـصوت 

:(1) مینک یم  میدقت  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  كرابم  نابز  زا  ار 

ْمِْهیَلَع ِهَیاَوِّرلا  ُكَْرت  َکَبِحَـص َو  ْنَم  یَلَع  ِفاَلِْخلا  ُهَِّلق  َو  َّلَج - َّزَع َو  َهَّللا  ُطِخُْـسی  اَـم  ِْریَغ  ِیف  ُحاَزِْملا  ِداَّزلا َو  ُلْذَـبَف  ِرَفَّسلا  ُهَءوُُرم  اَّمَأ  «َو 
(2) ْمُهَْتقَراَف » َْتنَأ  اَذِإ 

: تسا رما  دنچ  هب  رفس  رد  تورم 

یهدب زین  نانآ  هب  تا  هشوت  زا  هدرک و  کیرش  يراد  هچ  نآ  رد  ار  تنارفسمه  هکنیا  لوا 

ریقحت و بسانمان ، ظافلا  ندرب  راـک  هب  زا   ] دوشن دـنوادخ  یتحاراـن  مشخ و  بجوم  هک  یتروص  هب  هتبلا  ندرک  یخوش  حازم و  مود 
[ دنک زیهرپ  ناشیا  ندومن  رخسمت  و  نینمؤم ، هب  نیهوت 

[ دنک مدقم  دوخ  رب  ار  ناشیا  تالیامت  دشاب و  ریگ  ناسآ  هک  انعم  نیا  هب   ] ینکن تفلاخم  یناوت  یم  ات  تناهارمه  اب  هک  تسنیا  موس 

دنناوت یم  مرتـحم  نیرئاز  هک  هدومرف  هراـشا  تراـیز  بادآ  ناونع  هب  ار  دروـم  نانجلا 27  جـیتافم  رد  یمق  ساـبع  خیـش  موحرم  - 1
ضیف تاراشتنا  .دننک ص 505  هعجارم 

436 ص : ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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هک ار  ناشیا  ياهراتفر  تایقالخا و  یخرب   ] ینزن یفرح  اهنآ  رـس  تشپ  يدش  ادـج  ناشیا  زا  دـش و  مامت  رفـس  یتقو  هک  نیا  مراهچ 
[. ینکن لقتنم  نارگید  هب  یتشاگنا  یم  دنسپان 
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( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  لئاضف 

هدیکچ

.دراد لوبقم  هرمع  جح و  کی  باوث  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  رد  مدق  ره  · 

.دور یمن  منهج  هب  دوش  دولآ  رابغ  ترضح  ترایز  رد  هک  یمدق  · 

.دراد باوث  تدابع  لاس  دصتفه  اب  ربارب  نینمؤملاریما  دزن  فجن  رد  ندنام  بش  کی  · 

.مهد تاجن  تمایق  زور  تشحو  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع رئاز  منک  یم  تنامض  نم  (ص :) ربمایپ · 

.دننک یم  رطعم  مالسلا ) هیلع   ) یلع سلجم  رد  ار  دوخ  هکئالم  · 

.تسا طارص  لپ  زا  روبع  زاوج  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  · 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  تبحم  دروم  رد  ناگدنب  زا  لاوس  نیلوا  · 

.تسا دیحوت  هروس  لثَم  مالسلا ،) هیلع   ) یلع لثَم  (ص :) ربمایپ · 

.تسا عونمم  تیالو  یب  تشهب  هب  دورو  · 

.دراد تسود  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نامدرم  همه  زا  شیب  ادخ  · 

.قدنخ دحا و  گنج  رد  تداشر  (س ،) ارهز يرسمه  (: مالسلا هیلع  ) یلع تاراختفا  · 

ناناملسم ریغ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) یلع · 
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ِهَِّمئَألا َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ِهَیالِِوب  َنیِکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 

مالسلا مهیلع 

دراد ییافص  بجع  فجن  ناویا  دراد  ییامن  هلبق  یلد  لها  ره  یلو  هبعک  ام  هلبق  دوب  هک  نآ  اب  دراد  ییاج  هب  هر  تسکش  هک  لد  ره 

ًاتِّیَم َو ًاّیَح َو  َكَابَأ  َراَز  ْنَم  ًاتِّیَم َو  ًاّیَح َو  ِینَراَز  ْنَم  لاَق  اَنَراَز  ْنَِمل  اَم  ْهاََتبَأ  اَی  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلا  َلاَـق  : » ْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  نَع  »
(1)« هَّنَْجلا ُهَلِخْدُأ  ِِهبُونُذ َو  ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ُهَروُزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌقیِقَح  َناَک  ًاتِّیَم  ًاّیَح َو  َكاَخَأ  َراَز  ْنَم  ًاتِّیَم َو  ًاّیَح َو  َكَراَز  ْنَم 

سکره دندومرف : ص )  ) ربمایپ تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  ام  هک  یسک  باوث  دنتشاد  هضرع  (ص ) ربمایپ هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
و دنک  ، ترایز  شگرم  سپ  هچ  تایح و  رد  هچ  ار  مالسلا ]) هیلع   ) یلع  ] تردپ ای  دنک  ترایز  مگرم  سپ  هچ  تایح و  رد  هچ  ارم 

سپ هچ  تاـیح و  رد  هچ  ار  مالـسلا ]) هیلع   ) نسح  ] تردارب رگا  اـی  و  دـنک ، تراـیز  تگرم  سپ  هچ  تاـیح و  رد  هچ  ار  وت  رگا  اـی 
شلخاد تشهب  هب  هدرک و  صالخ  شناهانگ  زا  ار  وا  منک و  ترایز  تماـیق  زور  ار  وا  هک  تسا  مزـال  نم  رب  دـنک ، تراـیز  شگرم 

.منک

یم رب  هار  نیا  رد  هک  یمدق  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ار  نینمؤملاریما  مّدـج  سکره  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
نینموملا ریما  ترایز  رد  هک  یمدق  مسق  ادخ  هب  دسیون ، یم  هدیدنسپ  يا  هرمع  لوبقم و  یجح  وا  يارب  دراد 

ص 83 لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 1
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.هراوس هچ  دشاب و  هدایپ  هچ  دناشچ  یمن  منهج  شتآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  دوش  دولآ  رابغ  مالسلا ) هیلع  )

لاس دصتفه  اب  ربارب  نینمؤملاریما  دزن  فجن  رد  ندنام  بش  کی  دـنیامرف : یم  يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
.دراد باوث  تدابع 

کئالم هک  نآ  رگم  دننک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لیاضف  رکذ  هک  یتعامج  دنوش  یمن  عمج  دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
هکئالم دننک  یم  جورع  نامـسآ  هب  هک  هاگ  نآ  .دنوش  قرفتم  اه  نآ  هک  نآ  ات  دنریگ  یم  ار  تعامج  نآ  فارطا  دـنوش و  یم  لزان 

رکذ هک  میتسـشن  یناسک  دزن  ام  دنیوگ : یم  .تسا  شوخ  ياهوب  نیرتهب  هک  مینک  یم  مامـشتسا  ییوب  امـش  زا  دـنیوگ : یم  نامـسآ 
نآ هب  مه  ار  ام  دنیوگ : یم  نامسآ  هکئالم  .میدش  رطعم  اه  نآ  يوب  زا  ام  دندرک و  یم  مالسلا ) مهیلع   ) وا تیب  لها  و  ص )  ) دمحم
زا ات  دیربب  ار  ام  دنیوگ  یم  دنتفر ، مدرم  دش و  مامت  سلجم  دنیوگ  یم  مینک ،] رطعم  ار  دوخ  و   ] مینیـشنب اه  نآ  اب  مه  ام  ات  دیربب  اج 

.(1) میوش رطعم  ناکم  نآ 

هچ تراـیز  هب  میـسانشب  دراد ؟ یباوث  هچ  ترـضح  نآ  دوخ  تراـیز  دـشاب  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما سلجم  یتقو  نازیزع 
.دوش یم  رتشیب  مه  وا  باوث  دشاب  رتشیب  ناسنا  تفرعم  هچ  ره  میور  یم  یتیصخش  ماقم و 

ص 120 رمحا ، تیربک  - 1
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.تسا طارص  لپ  زا  روبع  زاوج  تیالو 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  ییاقآ  نآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

(1) («. مالسلا هیلع   ) ِبلاط ِیبَا  ِنب  ِِّیلَع  هَیالِو  ُباتِک  هَعَم  نَم  ّاِلا  ِهیَلَع  زُجَی  َمل  َمَّنَهَج  ِریفَش  یلَع  ُطارِّصلا  َبُِصن  همایِقلا و  ُموَی  َناک  اذا  »

تیالو و هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  روبع  نآ  يور  زا  سک  چـیه  دـننک ، یم  انب  منهج  هبل  رب  ار  طارـص  لپ  دوش ، تمایق  زور  هک  یتقو 
.دشاب هتشاد  لد  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  تبحم 

دنریذـپ یم  مه  ار  تلامعا  هیقب  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دالوا  یلع و  تیالو  بح و  رگا  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راـیعم  كـالم و 
.دوش یمن  هتفریذپ  نآ  زا  يا  هرذ  هنرگو 

ص 67 ج 8 ، راونالا ، راحب  - 1
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.تسا مالسلا ) هیلع   ) تیبلها تبحم  دروم  رد  ناگدنب  زا  لاوس  نیلوا 

: دندومرف ص )  ) ربمغیپ  

(1) («. مالسلا هیلع   ) ِتیَبلا َلهَا  انُّبُح  َدبَعلا  هنَع  ُلَاُسی  ام  ُلّوَا  »

.تسا مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  ام  بح  دوش  یم  لاوس  ناسنا  زا  هک  يزیچ  نیلوا 

تسا يزاس  هناختب  شدجسم  يانب  تس                    يزاب  هقح  تیالو  یب  زامن 

تسا يزاب  بآ  تیالو  یب  يوضو  دمهفب                    دهاوخ  یمن  ینس  ارچ 

نآرق    روس  نیب  دیحوت  هروس  لثَم  مدرم  نیب  مالسلا ) هیلع  ) یلع لثَم 

ياه هروس  نایم  رد  تسا  دـیحوت  هروس ي  لثم  مدرم  نایم  رد  وت  لثم  مالـسلا !) هیلع   ) یلع ای  دـندومرف : ص )  ) ربمغیپ نینزان  دوجو   
دناوخب رابود  رگا  هدرک و  متخ  ار  نآرق  موس  کی  دناوخب  ار  دیحوت  هکرابم ي  هروس ي  هبترم  کی  یسک  رگا  هکروط  نامه  .نآرق 

رد سک  ره  یلع  اـی  تسا ، هداد  ماـجنا  نآرق  متخ  کـی  هک  تسا  نیا  هلزنمب ي  دـناوخب  هبترم  هس  رگا  هدـناوخ و  ار  نآرق  موـس  ود 
هتشاد تسود  ار  وت  شبلق  اب  سک  ره  دهد و  یم  وا  هب  ار  ناگدنب  تدابع  باوث  موس  کی  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وت  شبلق 

هوالع سک  ره  دهد و  یم  وا  هب  ار  ناگدنب  تدابع  باوث  موس  ود  دنوادخ  دنک  يرای  ار  وت  شنابز  اب  دشاب و 

ج 7،ص 267 راونالا ، راحب  - 1
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(1) .دهد یم  باوث  وا  هب  ار  ناگدنب  مامت  تدابع  باوث  هزادنا  هب  دنوادخ  دنک  عافد  وت  زا  شندب  ناکرا  اضعا و  اب  اه  نیا  رب 

عونمم تیالو  یب  تشهب  هب  دورو 

دوب دوخ  موق  نایم  رد  حون  هک  يا  هزادنا  هب  يا  هدنب  رگا  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  یتیـصخش  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هک دنک  رمع  ردق  نآ  دـنک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  اه  نآ  همه  دـشاب و  هتـشاد  الط  دـحا  هوک  هزادـنا  هب  دـنک و  تدابع  ار  دـنوادخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع يا  ار  وت  تبحم  تیالو و  اّما  دوش  هتشک  هنامولظم  هورم  افـص و  نیب  رد  سپـس  دهد  ماجنا  هدایپ  جح  رازه  دناوتب 
(2) .دوش یمن  نآ  لخاد  دنک و  یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  اهلُخدَی » َمل  هَّنَجلا َو  هَحئار  مُشَی  َمل   » دشاب هتشادن 

دراد تسود  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نامدرم  همه  زا  شیب  ادخ 

یلع مدید  مدوب ، هتـسشن  ربمایپ  رـضحم  رد  دـیوگ : یم  ص )  ) ربمغیپ يومع  سابع  هک  تسا  یتیـصخش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ایآ هللا » لوسر  ای  اذه  بحتأ  : » مدرک ضرع  دش ، شاّشب  ص )  ) هللا لوسر  هرهچ  دش  دراو  هک  مالسلا ) هیلع  )

َُثُلث َأَرَق  اَمَّنَأَکَف  ًهَّرَم  اَهَأَرَق  ْنَم  ُهَّنِإَف  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ُلَثَم  َکـُلَثَم  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأـِل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 1
َُهل َناَک  ِِهْبلَِقب  َکَّبَحَأ  ْنَم  َِکلَذَـک  َنآْرُْقلا َو  َأَرَق  اَمَّنَأَکَف  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَـهَأَرَق  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو  ِیَُثُلث  َأَرَق  اَـمَّنَأَکَف  ِْنیَتَّرَم  اَـهَأَرَق  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو 

َكَرَـصَن ِِهْبلَِقب َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  ِداَبِْعلا َو  ِلاَمْعَأ  ْیَُثُلث  ُْلثِم  َُهل  َناَـک  ِِهناَِـسِلب  َكَرَـصَن  ِِهْبلَِقب َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  ِداَـبِْعلا َو  ِلاَـمْعَأ  ِباََوث  ُِثُلث  ُلـْثِم 
ص153) ج1 ، نساحم ، باتک   ) داَبِْعلا ِلاَمْعَأ  ِباََوث  َْلثِم  َناَک  ِهِدَی  ِِهناَِسِلب َو 

ص 208 ریدغلا ، هدیزگرب  - 2
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زا شیب  دنوادخ  مسق ، ادخ  هب  یِّنِم » َُهل  ًاّبَح  ُّدَشَا  ُهللاَا  ِهللاَو  ِهللا  ِلوسَر  َّمَع  ای  : » دندومرف ترـضح  دـیراد ؟ تسود  ردـق  نیا  ار  یلع  امش 
(1) .دراد تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

رعاش لوق  هب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تامارک  لئاضف و 

تسین      یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک                                                        

تسا قدنخ  دحا و  گنج  رد  تداشر  (س ،) ارهز يرسمه  هب  مالسلا :) هیلع  ) یلع تاراختفا 

تـسا نیا  هب  تسوا  يارب  ربمغیپ  ياعد  هب  دیـشروخ  تشگرب  هب  تسا ، س )  ) ارهز همطاف  يرـسمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تاراختفا 
: دومرف ص )  ) ربمغیپ دحا  گنج  رد  هک 

(2)« یلع ّالا  یتفال  راقفلاوذ و  ّالا  فیس  «ال 

: دومرف قدنخ  گنج  رد  هک  تسا  نیا  هب 

(3) «. نیَلَقَّثلا هَدابِع  نِم  ُلَضفَا  ِقَدنَخلا  َموَی  ٍیلَع  َهبرَض  »

ص420 ج1 ، نیقیلا ، فشک  ص 94 ؛ ج1 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 550 ج2 ، لاصخ ، - 2

427 ص : ج 4 ، قحلا ، جهنل  قدصلا  لئالد   0 - 3
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: دومرف درک و  اعد  امش  يارب  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمغیپ .دراد  تسود  رایسب  ار  امش  دنوادخ  ناتلاح ، هب  اشوخ  نینمؤملاریما  نیرئاز 
(1)« هاداع نَم  ِداع  هالاو َو  نَم  ِلاو  َّمهّللَا  »

.رادب نمشد  ار  یلع  نمشد  رادب و  تسود  ار  وا  مه  وت  دراد  تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع یسک  ره  ایادخ 

یَـسُوم َیلِإ  ِهِْملِح َو  ِیف  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  ِهِْملِع َو  ِیف  َمَدآ  َیلِإ  ِهِمْزَع َو  ِیف  ٍحُون  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  : » دنیامرف یم  مه  ص )  ) مرکا ربمایپ 
.(2)« ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِهِدْهُز  ِیف  یَسیِع  َیلِإ  ِِهتَنِْطف َو  ِیف 

هیلع  ) یسوم هب  شملح و  رد  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا هب  شملع و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ هب  شمزع و  رد  حون  هب  دهاوخ  یم  سکره 
.دنک رظن  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  دیاب  دنک ، هاگن  شدهز  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسیع هب  شتناطف و  رد  مالسلا )

نایعیش ریغ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یلع ینعی  ٌةدرفم ، ٌۀخسن  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیوگ : یم  شفصو  رد  لِّیَمُـش  یلبِـش  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
.تسا ریظن  یب  ایند  رد  مالسلا ) هیلع  )

229 ص : ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 81 ج 40 ، راونالا ، راحب  - 2
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تیاعر ار  فاصنا  اـه  یـضعب  یلو  تسه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رد  مدـید  متفر  یتلیـضف  ره  لاـبند  دـیوگ : یم  یحیـسم  غادرج  جرج 
«. ۀیناسنالا ۀلادعلا  توص   » مسیونب باتک  نایعیش  ماما  يارب  متفرگ  میمصت  نم  اذل  دنا ، هدرکن 

: دسیون یم  یلح  نیدلا  یفص 

ُدادنالا َکل  تَّزع  اذهل  و  ُدادضالا                                  َِکتافص  یف  تَعِمُج 

.درک ادیپ  ناوت  یمن  يدننام  وت  يارب  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هدش  عمج  اجکی  دادضا  وت  دوجو  رد 

درک لاؤس  هیواعم  دمآ ، هیواعم  دزن  یـشاجن  .تسا  هدز  دـح  ار  وا  رمخ  برـش  رطاخب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  یناوج  یـشاجن 
.مدروآ هانپ  وت  ملظ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تلادع  زا  تفگ  يدمآ ؟ ارچ 

.دنک یم  فیرعت  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  وا  نمشد  دزن  یتح  ینعی 

یلع نمشد  لباقم  رد  ار  راعشا  نیا  درک  عورش  مه  وا  .درکن  شوگ  شتیاکـش  هب  هیواعم  هیواعم ، دزن  دمآ  تسا  ینز  ینادمه  هدوس 
: دورس

ربَقلا ُهَنَّمَضَت  ٍدَسَج  یَلَع  َُهلِالا  َیّلَص 

ًانوفدَم ِهیف  ُلدعلا  َحَبصَاَف 

.دیدرگ نفد  شهارمه  مه  تلادع  دش ، نوفدم  یتقو  هک  یندب  نآ  رب  ادخ  دورد 

رد میوگب  هچ  نم  ِِهلضَِفب » ُُهئادعَا  َّرَقَا  ٍلُجَر  یف  ُلوقَا  ام  : » دسیون یم  شا  هغالبلا  جهن  حرـش  يادتبا  رد  یلزتعم  ینـس  دیدحلا  یبا  نبا 
هک يدرم  نآ  فصو 
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.دروآ یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع لئاضف  باب  رد  ثیدح  مه 24  دعب  دنراد  وا  لئاضف  هب  رارقا  شنانمشد  یتح 

رد .دشاب  یم  نامز  ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  رـسپ  هیفنح  دـمحم  دوب  دـقتعم  ینعی  دوب  یناسیک »  » يریمح لیعامـسا  دـیس 
دیـسر و ترـضح  تمدخ  تسا  هداد  رفک  تبـسن  ناشیا  هب  ترـضح  هک  دینـش  درک و  یم  یگدنز  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نامز 

هیلع  ) قداص ترضح  .مراد  یم  نمشد  ار  متسه  نمـشد  امـش  اب  هک  یناسک  مراد و  تسود  ار  امـش  هک  نیا  اب  مرفاک  نم  ایآ  تفگ :
: دورس يرعش  دش و  هعیش  دید و  یتمارک  ترضح  زا  دعب  .دیرادن  لوبق  ار  هنامز  تجح  امش  دندومرف : مالسلا )

اورفغی اوفعی و  هللا  نا  تنقیا  و  ربکا                             هللا  هللا و  مسبب  ترفعجت 

لقن ار  ترـضح  لئاضف  درک و  یم  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  تفر و  یم  رازاب  نایم  ندرک ، لقن  ار  نینوملاریما  لیاضف  دندرک  عورش 
شندب مامت  دش و  رهاظ  یهایس  هطقن  وا  یناشیپ  رد  دیسر ، يریمح  دیس  گرم  تارکس  یتقو  .دیـسرارف  وا  گرم  ماگنه  ات  درک  یم 

، دـنک یم  همزمز  ار  يزیچ  دیـس  نابل  دـندید  ناهگان.تسنیا  نتفر  یلع  لابند  نتفرن و  افلخ  لابند  هجیتن  دـنتفگ  یم  همه  دـیزرل  یم 
تشگرب و لوا  تلاح  هب  هایـس  هطقن  هک  موش » داش  نمـشد  دـیاب  روط  نیا  اـیآ  مدوب  امـش  هناـخ  ِرد  يرمع  : » تفگ یم  میدرک  هجوت 

.دیناشنب ارم  تفگ  دیس  دیشخرد و  هدراهچ  بش  هام  دننام  دش و  دیفس  دیفس و 

.تفر ایند  زا  تفگ و  رعش  طخ  دنچ   

تانه نم  هبحم  یجنی  سیل  ایلع                                       نا  نومعازلا  بذک 
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.دننک یم  هابتشا  دراذگ ، یم  اهنت  ار  اهنآ  ترضح  دننک  یم  رکف  هک  یناسک  ینعی 

ینک ام  بناج  هب  يرظن  یتفال  هش  يا  هک  دوش  هچ 

ینک الط  هریت  بلق  سم  يا  هر  اظن  يایمیک  هب  هک 
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( مالسلا هیلع   ) ریما ترضح  مرح  فجن و  اب  ییانشآ 

هدیکچ

.تسادخ تدابع  لحم  نیلوا  فجن  · 

(. حون دنزرف  هاگهانپ  هدوب ، ایرد  فجن   ) فجن شیادیپ  · 

(. راشفا هاشردان  تکرح  هلمج و  (، مالسلا هیلع  ) یلعربق ندش  ادیپ  :) تازجعم · 

(. ربق شبن  ، سیق نب  هرم  نایرج  (:) مالسلا هیلع  ) یلع مرح  هب  تراسج  · 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما رهطم  حیرض  رد  مالسلا ) هیلع   ) مدآ حون و  · 

رهطم مرح  رد  نینوفدم  · 

هدـشن دراو  نادوان  ریز  زامن  نیماضملا ، هیلاع  ياـعد  حابـص ، ياـعد  هریبک ، هعماـج  تراـیز  نینمؤملاریما ، زاـمن  ) یبحتـسم لاـمعا  · 
(. تسا

ینابیش نسح  نب  دمحم  نایرج  · 

لسوت رکذ  · 
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ییافـص بجع  فجن  ناویا  دراد  ییاـنبر  لاـصو  قوش  رد  دـیوگ  ارهز  يدـهم  مرح  فاوط  رد  دراد  ییاوه  لاـح و  مرح  هب  یجاـح 
دراد

ادخ تدابع  لحم  نیلوا  فجن 

(1) .دندرک هدجس  مالسلا ) هیلع   ) مدآ رب  هکئالم  اجنآ  رد  اریز  تسا ، هدش  تدابع  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاج  نیلوا  فجن 

( حون دنزرف  هاگهانپ  هدوب ، ایرد  فجن   ) فجن شیادیپ 

ندرک شکورف  زا  سپ  تفرگ و  ارف  ار  نآ  همه ي  بآ  مالـسلا ) هیلع   ) حون ناـفوط  ناـیرج  رد  هک  دوب  يدـنلب  هوک  ادـتبا  رد  فجن 
ین  ) دنتفگ دش  کشخ  هچایرد  هک  مک  مک  دنتـشاذگ و  ین )  ) ار شمان  هک  دش  هچایرد  سپـس  دش و  یلمر  نیمزرـس  هب  لیدبت  بآ 
بآ حطـس  زا  رتم  دودـح 70  فجن  نیمزرـس  هچرگ  .دـش  فجن  هب  لیدـبت  فجین  مک  مک  هدـش و  کشخ  ین  هچایرد  ینعی  ّفج )

.دراد (2) یناوارف  بآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دوجو  تکرب  هب  اما  دسرب  نآ  هب  بآ  دیابن  یعیبط  روط  هب  تسا و  رتالاب 

333 ص : ج 11 ، راونألا ،  راحب  110 ؛ ص : ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  110 ؛ ص : ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 1
ص 26-25 قارع ، تایلاع  تابتع  رغصا ، یلع  نادعاق ، .ك.ر  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 2
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(1) .دش قرغو  دش  هدنهانپ  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) حون دنزرف  هک  دوب  یهوک  نامه  فجن  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

رهطم مرح  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تازجعم 

یفخم ترضح  ربق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تداهـش  زا  سپ  لاس  ات 135  هکنیا  ًـالثم  تسا  هداد  خر  یناوارف  تازجعم  نیمزرـس  نیا  رد 
يا هپت  يالاب  وهآ  داتسرف ، ییوهآ  لابند  ار  دوخ  يراکش  گس  تفر و  ارحـص  هب  راکـش  يارب  دیـشرلا  نوراه  يزور  هک  نیا  ات  دوب 

لحم یلاها  زا  يدرمریپ  لابند  هب  درک  بجعت  نوراـه  تفرن ، ولج  رگید  مه  گـس  داـتفا و  یم  نیمز  هب  دـندز  یم  ریت  هچ  ره  تفر ،
یم ترایز  اج  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربق  ام  تفگ : یم  مردـپ  تفگ : تفرگ  ناـما  نوراـه  زا  هکنیا  زا  دـعب  درمریپ  داتـسرف ،

راوید يور  ترـضح  رـسالاب  تمـسق  رد  مه  نالآ  دننک ، انب  یهاگراب  هعقب و  اج  نیا  رد  داد  روتـسد  دیـشرلا  نوراه  سپـس  میدرک ،
.دراد یخیرات  نایرج  نیمه  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  يریوصت 

ناهاشداپ زا  يرایـسب  .تخاس  یهاگراب  هعقب و  دـنک  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  هب  بستنم  ار  دوخ  هکنیا  يارب  نوراـه  هک  روط  نیمه 
.دنداد یم  ماجنا  ییاهراک  دندش  یم  فجن  رب  طلسم  هک  مادک  ره  مه  وا  زا  دعب 

: دنک یم  لقن  هیولعلا  راونا  باتک  زا  خیراوتلا  بختنم  بحاص  نینچمه 

ص 35 تارایزلا ، لماک  ءاْملا » َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  َلاَقَف  ٍحُون ع  يِّدَج  ُْنبا  ِِهب  َمَصَتْعا  يِذَّلا  ُلَبَْجلا  َوُه  َلاَق  - » 1
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شندرگ هب  ییالط  ریجنز  درک  رما  درکن ، تأرج  دوشب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سدـقم  نحـص  لـخاد  تساوخ  هاـش  رداـن  یتقو 
دندید ناهگان  دنک ، لمع  نیا  هب  مادقا  درکن  تأرج  یسک  .دنربب  سدقم  نحص  برد  هب  ار  وا  دنشکب و  گس  لثم  ار  وا  دنزادنیب و 
ترایز دش و  فرشم  هاش  ردان  .دیشک  سدقم  نحص  برد  هب  ار  وا  تخادنا و  ردان  ندرگ  هب  ار  الط  ریجنز  دمآ و  نابایب  زا  یصخش 

.(1) دنتفاین دنبایب  ار  صخش  نآ  هک  دندرک  سسجت  ردقچره  دعب  تشگرب ، درک و 

شقن هچ  هسدـقم  هبق  يالاب  هک  دندیـسرپ  يو  زا  دومن  بیهذـت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  مرح  دـبنگ  هاش  ردان  یتقو  نینچمه 
داوس ردان  تفگ : دـش ، راد  ربخ  ناخ  يدـهم  ازریم  رداـن  ریزو  یتقو  زور  نآ  يادرف  مِهیِدـیَا .» َقوَف  ِهللاُدَـی  : » تفگ ًاروف  رداـن  مینک ؟
قوف رد  هک  دندیـسرپ  دندمآ و  اذل  دینک ، لاؤس  وا  زا  ًاددجم  دیورب  دـیرادن  لوبق  رگا  تسا  هدـش  ماهلا  شلد  هب  مالک  نیا  درادـن و 

(2) .متفگ زورید  هک  ینخس  نامه  تفگ  مینک ؟ شقن  دیدومرف  هچ  هسدقم  هبق 

هب ار  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترضح  ناویا  هتسدلگ و  دبنگ و  داد  نامرف  دوب  هدرک  هک  يرذن  هطساو  هب  راشفا  هاشردان  نینچمه 
نآ تراـیز  دـیدزاب و  يارب  فرـشا  فجن  فرط  هب  یتنطلـس  تافیرـشت  اـب  شدوـخ  دـعب  دـننک و  راـگنرز  ـالط ، تشخ  هب  وا  هنیزه 

دنراد هدیقع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  دنتفگ : ننست  لها  زا  یخرب  دیسر  فجن  هزاورد  برد  هب  هک  ینامز  دش ، فرـشم  ترـضح 
هاش ردان  دوش ، یمن  دراو  فرشا  فجن  رهش  رد  گس  بارش و  هک 

ص 119 خیراوتلا ، بختنم  - 1
ص119 خیراوتلا ، بختنم  - 2
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دندرک هچره  دندرک  تکرح  نوچ  دندنبب و  الط  ریجنز  هب  یگس  دننک و  رضاح  یبارش  هشیش  داد  نامرف  منک .  شیامزآ  دیاب  تفگ :
دندرک یـسررب  ار  بارـش  هشیـش  یتقو  .درک  رارف  نابایب  هب  دومن و  هراـپ  ار  ـالط  ریجنز  گـس  رخآ  رد  .تفرن  فجن  فرط  هب  گـس 

: دورس ار  رعش  نیا  ههادبلاب  هدش  هکرس  هب  لیدبت  بارش  دید  نوچ  هاشردان  میدن  .تسا  هدش  هکرس  هب  لدبم  بارش  دندید 

باوخب هدوسآ  « میدن » فجن كاخ  رد 

باسح زور  شسرپ  نکم ز  هشیدنا                      

بان یم  ددرگ  هکرس  هب  لدب  هک  ییاج 

باوث هب  لدبم  هنگ  دوش  هک  کش  یب                                 

(: مالسلا هیلع  ) یلع مرح  هب  تراسج 

( ربق شبن  سیق ، نب  ةرم  نایرج  )

: هنومن يارب  .داتفارو  داتفا  رد  یلع  لآ  اب  هک  ره  فورعم : لوق  هب  یلو  دنا  هتشاد  تراسج  دصق  هکدنا  هدوب  مه  يدارفا  لباقم  رد 

: هک تسا  هدش  لقن  يرداح  هللا  رصن  دیس  رقلا  لیلج  ملاع  زا  مالسلاراد  رد  - 1

مامت دنتفگ  دش ، شدادجا  ناردپ و  زا  تبحـص  هک  زور  کی  .تشاد  یناوارف  مشح  مدخ و  لام و  دوب و  رفاک  يدرف  سیق » نب  هرم  »
رازه ود  اب.فرشا  فجن  رد  دنتفگ  تساجک ؟ وا  ربق  درک  لاؤس  .تسا  هتشک  اه  گنج  رد  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ار  اهنآ 

رهطم هضور  دراو  دیگنج و  فجن  مدرم  اب  زور  شش  درک و  هلمح  فجن  هب  هدایپ  رازه  دنچ  هراوس و 
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هیبش تشگنا  ود  دـنک  ربق  شبن  تساوخ  هک  نیمه  يا ، هتـشک  ارم  ناردـپ  دادـجا و  وت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـی  تفگ  .دـش  ترـضح 
ود هب  لیدـبت  شندـب  .درک  لصاو  كرد  هب  ار  وا  دروخ و  نوعلم  نآ  رمک  هب  دـمآ و  نوریب  حیرـض  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راقفلاوذ 
اه گنـس  هعطق  نآ  رب  هکنیا  رگم  درک  یمن  روبع  نآ  زا  یناویح  چیه  .تشاد  دوجو  يرجه  مهد  نرق  ات  هک  دـش  هایـس  گنـس  هعطق 

كرابم ناتـسد  هک  حیرـض  زا  تمـسق  نامه  نآلا  .دـندرب  تقرـس  هب  ار  نآ  ییاوسر  طرف  زا  تیـالو  نانمـشد  اهدـعب  .درک  یم  لوب 
لباق رـس  الاب  تمـسق  زا  هک  دراد  دوجو  حیرـض  لخاد  یکچوک  بارحم  رد  نیعبـصالا » عضوم   » مان هب  هدمآ  نوریب  نآ  زا  ترـضح 

(1) .تسا هدهاشم 

تشک يرفاک  سیق  هّرم  نوچ  تشگنا                         ود  تردق  هب  هک  یهاش 

ترـضح هک  مدـید  باوخ  رد  دـیوگ : یم  درک  یم  یگدـنز  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نامز  رد  هک  نداـس  ماـنب  يدرف  نینچمه  - 2
زورما لثم  میدق  رد   ) .تسا باقع  باذع و  قحتسم  رفاک و  وا  نوچ  درذگب  ینالف  ربق  يور  رادرب و  ارم  ربق  يور  قودنص  دندومرف :

دندش و فجن  دراو  تیالو  نانمشد  یتدم  زا  دعب  تسا ) هدوب  تمالع  ناونع  هب  یقودنص  طقف  تسا و  هتشادن  دوجو  مرح  حیرض و 
ندب اما  .دندز  شتآ  ار  شدسج  دندیشک و  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنتفر و  رفاک  نآ  ربق  غارـس  هب  ًاهابتـشا  ترـضح ، هب  تراسج  دصق  هب 

(2) .دنام ملاس  ترضح  رهطم 

ص 119 خیراوتلا ، بختنم  - 1
ص 43 هیروس ، قارع و  همانسرد  - 2
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما رهطم  حیرض  رد  مالسلا ) هیلع   ) مدآ حون و 

یلع ترـضح  زا  ریغ  اج  نیا  رد  حون » َمدآ َو  َکیَعیجَـض  یلَع  َکیَلَع َو  ُمالَّسلَا   » میناوخ یم  ترـضح  هماـنترایز  رد  هک  روط  ناـمه 
رد مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  هچرگ  .دنتسه  نوفدم  مه  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  و  مالسلا ) هیلع  ) حون ترضح  مالـسلا ،) هیلع  )

دیـسر همظعم  هبعک  رانک  ترـضح  یتشک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) حون نافوط  نایرج  رد  اما  تفر  ایند  زا  اج  نامه  دوب و  هکم  نیمزرس 
هب دوخ  هارمه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  ندـب  ياـیاقب  مالـسلا ،) هیلع   ) حون ترـضح  دـنوادخ  ناـمرف  هب  درک و  شکورف  بآ 

یلع ترضح  هک  درک  مهارف  اج  نیمه  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم  يارب  مه  يربق  درک و  نفد  اج  نیمه  رد  دروآ و  فجن 
يولج دـیتشاذگ  توباـت  رد  ارم  هک  نیا  زا  سپ  دـندومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ناشدـنزرف  هب  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع  )

اج نآ  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  توبات  يولج  هک  اج  ره  دینک  دنلب  ار  نآ  ياهتنا  مه  امش  دنریگ و  یم  لیئاکیم  لیئربج و  ار  توبات 
زامن 2 اـت  تراـیز 3  ره  رد  زیزع  نیرئاز  تسا  بساـنم  اذـل  .تسا  هدرک  مهارف  میارب  ار  نآ  حوـن  ترـضح  مردارب  هـک  تـسا  يربـق 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) حوـن ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  تراـیز  دـصق  هب  مادـک  ره  یتـعکر ،

.دنناوخب
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( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما مرح  رد  یبحتسم  لامعا 

ترـضح مرح  هب  هک  ینامز  تسا  رتهب  اذل  دش  دنم  هرهب  یهلا  ضیف  همـشچرس  نیا  زا  ناوت  دح  رد  دیاب  نایقتم  يالوم  مرح  رانک  رد 
: میهد ماجنا  ار  ریز  لامعا  میوش  یم  فرشم 

.دراد ار  رگید  ياج  رد  زامن  تعکر  رازه  باوث 200  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مرح  رد  يدارف  زامن  تعکر  ره  - 1

.دوش یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  دعب  تسا و  یتعکر  ود  زامن  ات  ود  هک  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زامن  - 2

دوش یم  هیـصوت   ) نآرق ندناوخ  رتمهم  همه  زا  و  نیماضملا ، ۀـیلاع  ياعد  حابـص ، ياعد  هریبک ، هعماج  ترایز  هللا ، نیما  ترایز  - 3
(. دننک هدافتسا  بجاو  ياهزامن  ياضق  ندناوخ  يارب  رتشیب  تصرف  نیا  زا  زیزع  نیرئاز 

كردـم دنـس و  ياراد  دـنناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  مرح  نادوان  ریز  یخرب  هک  يزاـمن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ًاـنمض 
.تسا همظعم  هبعک  يالط  نادوان  اب  هطبار  رد  هدش  دراو  هچ  نآ  تسین و  يربتعم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  تاناویح  لسوت 

بـش رد  یناهنپ  وحن  هب  نیـسح  ممع  مردپ و  نم و  تفگ  هک  ینابیـش  یلع  نب  دـمحم  زا  هدرک  تیاور  سواط  نب  میرکلادـبع  دـیس 
دزن میدیـسر  نوچ  مدوب  ریغـص  یکدوک  نم  دوب و  يزیچ  تصـش و  تسیود و  لاس  رد  نیا  و  (ع ) نینموملاریما ربق  تراـیز  هب  میتفر 

شرود رهطم  ربق  نآ  هک  میدید  ترضح  نآ  ربق 
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زامن هب  رگید  یضعب  نآرق و  ندناوخ  هب  درک  عورش  ام  زا  یضعب  میتفر  نآ  کیدزن  سپ  درادن  یئانب  هدش و  هتشاذگ  هایـس  ياهگنس 
هب دمآ  ام  کیدزن  نوچ  دیآ  یم  ام  بناج  هب  يریش  میدید  هاگان  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  .ترایز و  هب  لوغشم  یضعب  دش و  لوغشم 
ربق رب  دوخ  عارذ  ندـیلام  هب  درک  عورـش  تفر و  ربق  کیدزن  هب  ناویح  نآ  میدـش  رود  فیرـش  لحم  نآ  زا  اـم  هزین  کـی  هلـصاف ي 

فرطرب ام  زا  سرت  سپ  داد  ربخ  ریش  لاح  هب  ار  ام  تشگرب و  وا  دشن  ضرعتم  ریش  ار  وا  درک  هدهاشم  تفر و  وا  کیدزن  ام  زا  یکی 
نآ ربـق  هب  ار  حورجم  تسد  نآ  تسا و  یتـحارج  وا  عارذ  رد  هک  میدـید  میدرک  هدـهاشم  ار  وا  میتـفر و  وا  کـیدزن  یگمه  دـش و 

تئارق ترایز و  زامن و  هب  دوخ  لوا  لاح  هب  هراب  رگید  ام  تفرب و  هاـگ  نآ  دوب  لاـح  نیا  اـب  تعاـس  کـی  سپ  دـیلام  یم  ترـضح 
.میتشگرب (1) نآرق 

دنکن میا  هدمآ  یلع  هناخ  رد  وزرآ  دیما و  رازه  اب  میدـنمتجاح ، راتفرگ و  مه  ام  .دـشاب  رتمک  تاناویح  زا  ام  تفرعم  دـنکن  نازیزع ،
.میدرگرب یلاخ  تسد 

(ع) نینموملا ریما  ترایز  تلیضف  شخب  نانجلا ، حیتافم  - 1
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  لسوت 

هراشا

ینک ادخ  يارب  يرظن  ام  درز  هرهچ  هب  دوش  هچ 

ینک اود  هراظن  یکی  هب  اهدرد  همه  ینک  رگا  هک 

یلع ای  یلع  یلع  ای  یلع 

یتیاده رینم  هم  وت  یتیالو ، ریرس  هش  وت 

ینک ادخ  يارب  يرظن  یتیانع ، هب  رگا  دوش  هچ 

یلع ای  یلع  یلع  ای  یلع 

يرترب همه  ایبنا  وت ز  يرد ، یبن  ملع  رهش  هب  وت 

ینک اج  هکرعم  نایم  وچ  يردفص ، وت  يرفنضغ و  وت 

یلع ای  یلع  یلع  ای  یلع 

مرح زا  همه  ناتب  ینکف  مدق ، یبن  شود  هب  ینز  وت 

ینک اپ  هب  نید  ياول  وت  مرتحم ، وت  دوجو  زا  مرح 

یلع ای  یلع  یلع  ای  یلع 
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فجن رهش  هب  دورو  زا  شیپ  ياعد 

َِیل يوَطَو  ِهِّبآوَد ، یلَع  ینَلَمَحَو  ِهِدِالب  یف  ینَرَّیَـس  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلَا  هَّللا ، اَنادَه  ْنَا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذـِهل ، انادَـه  يذَّلا  ِهَّللُدْـمَْحلَا 
.ِِهلا ِْهیَلَع َو  هَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَر ، یخَا  َمَرَح  ینَمَْدقَا  یَّتَح  َهوُرْکَْملا ، یِّنَع  َعَفَدَو  َرُوذْحَْملا ، یِّنَع  َفَرَصَو  َدیعَْبلا ،

فجن رهش  هب  دورو  ياعد 

َِکباِبل مهّللَا  ِیل ، ًهَدِـهاش  اهلَعجاَف  َّمُهّللَا  ِهِِّیبَن ، یِّصَِول  اهَراَتخا  و  اهِیف ، ُهللا  َكَرَاب  ِیتلَا  ِهَکَراـبُملا  ِهَعُقبلا  ُهِذَـه  ِینَلَخدَا  يِذـلَا  ِهِّلل  ُدـمحلَا 
ًَهلوبقم َو ًةَرایِز  اهلَعجاَف  ُتلـسََوت ، ِهیلَع  َُکتاولَـص  َکِِّیلَِوب  َو  ُتضّرَعَت ، َکـِتَمحَِرل  َو  ُتمَـصَتعا ، َکـِلبَِحب  َو  ُتلََزن ، َکـِئانَِفب  َو  ُتفَقَو ،

.اباجَتسُم ًءاعُد 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مرح  يدورو  لسوت  رکذ 

انعفـشتساو انهجوت  انا  انالوم  اندیـس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  هجح  ای  بلاط  یبا  نب  یلع  ای  نینمؤملاریما  اـی  نسحلا  اـبا  اـی  کـیلع  مالـسلا 
هللا دنع  انل  عفشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوتو 
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یلع ای  نایرگ  مشچ  اب  تهگرد  رب  مدمآ 

یلع ای  نامهم  وت  رب  نم  یملاع  میرک  وت 

ما وت  ربق  رئاز  مهانگ ، اپ  ات  رس  هچرگ 

یلع ای  نادرگم  نم  زا  تمحرم  فطل و  يور 

فجن رهش  رد  هک  نم  يوزرآ  يرمع  هدوب 

یلع ای  ناج  لد و  زا  تحیرض  مسوب  میآ و 

هانگ درد  زا  مرامیب  نم  تس ، يدرد  ار  هک  ره 

یلع ای  نامرد  وت  فطل  زج  هب  مدرد  رب  تسین 

لغب رد  مریگب  ار  تربق  هبعک  نوچ  مدمآ 

یلع ای  نامیپ  دهع و  رگید  راب  مدنب  وت  اب 

ما هدنامرد  ملئاس  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  ناسحا  باب  تمحر  نم ز  رب  نک  زاب 

ادخ مشچ  يا  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  ناماد  هدولآ  نم  رب  نک  هگن  کی 

اطخ مرج و  همه  اب  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  نآرق  هب  مراد  تتسود  متسه  هک  ره 

ریگب متسد  یلع  ای  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  نایاپ  هب  دیآ  مرمع  هک  نآ  زا  شیپ 
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هللا نیما  ترایز 

، ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاج  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  َنینِمْؤُْملا ، ریمَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِدابِع ، یلَع  هَتَّجُح  َو  ِهِضْرَا ، یف  ِهَّللا  َنیمَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
هَّجُْحلا َکَئادْعَا  َمَْزلَاَو  ِهِراِیتْخِاب ، ِْهَیِلا  َکَضَبَقَف  ِهِراوِج ، یِلا  هَّللا  َكاعَد  یّتَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  هَّللا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  َنَنُـس  َْتعَبَّتاَو  ِِهباتِِکب ، َْتلِمَعَو 

، َِکئآعُدَو َكِرْکِِذب  هََعلُوم  َِکئآضَِقب ، هَیِـضار  َكِرَدَِقب  هَِّنئَمْطُم  یـسْفَن  ْلَعْجاَف  مهّللَا  ِهِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع  هَِغلاْبلا  ِجَـجُْحلا  َنِم  ََکلام  َعَم 
ِِغباوَِـسل هَرِکاذ  َکـِئآمْعَن ، ِلِـضاوَِفل  هَرِکاـش  َکـِئالَب ، ِلوُُزن  یلَع  هَِرباـص  َِکئآمَـسَو ، َکِـضْرَا  یف  َهبوـُبْحَم  َکـِئآِیلْوَا ، هَْوفـَِـصل  هَّبُِحم 

ِنَع َهلوُغْـشَم  َِکئادـْعَا ، ِقالْخَِأل  هَقِرافُم  َِکئآِیلْوَا ، ِنَنُِـسب  هَّنَتْـسُم  َِکئآزَج ، ِمْوَِیل  يْوقَّتلا  هَدِّوَزَتُم  َِکئآِقل ، هَحْرَف  یِلا  هَقاتْـشُم  َکـِئآلآ ،
، هَحِـضاو َْکَیِلا  َنیدِـصاْقلا  َمالْعَاَو  هَعِراش ، َْکَیِلا  َنیبِغاَّرلا  َُلبُـسَو  هَِهلاو ، َْکَیِلا  َنیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِا  َّمُهّللَا  َِکئآنَثَو ، َكِدْـمَِحب  اْینُّدـلا 

ْنَم َهبَْوتَو  َهباجَتْـسُم ، َكاجان  ْنَم  هَوْعَدَو  هَحَّتَفُم ، ْمَُهل  َهباجِْإلا  َباْوبَاَو  هَدِعاص ، َْکَیِلا  َنیعاَّدلا  َتاوْصَاَو  هَعِزاف ، َْکنِم  َنیفِراْعلا  هَِدْئفَاَو 
َِکب َناعَتْـسا  ِنَِمل  هَناـعِْإلاَو  هَدوُـجْوَم ، َکـِب  َثاغَتْـسا  ِنَِمل  هَثاـغِْإلاَو  هَموُـحْرَم ، َکـِفْوَخ  ْنـِم  یَکب  ْنَـم  هَْربَـعَو  َهلوـُبْقَم ، َکـَْیِلا  َباـنَا 

َْکنَُدل ْنِم  ِِقئالَْخلا  َیِلا  َکَقازْرَاَو  هَظوُفْحَم ، َْکیََدل  َنیِلماْعلا  َلامْعَاَو  َهلاقُم ، ََکلاقَتْـسا  ِنَم  ََللَزَو  هَزَْجنُم ، َكِدابِِعل  َِکتادِعَو  ، َهلوُْذبَم
َكَدـْنِع َنیِلئآَّسلا  َِزئآوَجَو  هَّیِـضْقَم ، َكَدـْنِع  َکِْقلَخ  َجـِئآوَحَو  هَروُفْغَم ، َنیرِفْغَتْـسُْملا  َبُونُذَو  هَلِـصاو ، ْمِْهَیِلا  ِدـیزَْملا  َدـِئآوَعَو  َهلِزان ،

، هَعَْرتُم ِءآمِّظلا  َلِهانَمَو  هَّدَعُم ، َنیمِعْطَتْسُْملا  َِدئآوَمَو  هَِرتاوَتُم ، ِدیزَْملا  َِدئآوَع  َو  هَرَّفَُوم ،
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، یئآمْعَن ُِیلَو  َکَّنِا  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو  هَمِطافَو ، ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  یئآِیلْو ،  َ َْنَیبَو یْنَیب  ْعَمْجاَو  یئآنَث ، ْلَْبقاَو  یئآعُد ، ْبِجَتْـساَف  َّمُهّللَا 
َياْوثَمَو یبَلَْقنُم  یف  یئاجَر  هَیاغَو  َيانُم ، یهَْتنُمَو 

تسا روطسم  زین  تارقف  نیا  ترایز  نیا  زا  دعب  تارایِّزلا  لماک  رد   و 

هَِملَک ْضِحْدَاَو  اْیلُْعلا ، اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا  َهَِملَک  ْرِهْظَاَو  اناذَا ، ْنَع  ْمُْهلَغْشاَو  انَئآدْعَا ، اَّنَع  َّفُکَو  اِنئآِیلْوَِأل ، ْرِفِْغا  َيالْوَمَو ، يدِّیَـسَو  یهِلا  َْتنَا 
.ٌریدَق یَشِّلُک ْء  یلَع  َکَّنِا  یْلفُّسلا ، اَْهلَعْجاَو  ِلِطاْبلا 
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هفوک دجسم 

هدیکچ

( مالسا رکشل  طسوت  ددجم  تخاس  مدآ ، ترضح  طسوت  نتخاس   ) هفوک دجسم  شیادیپ  · 

، ربمغیپ باکر  رد  هرمع  جـح و  باوث  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ناربمایپ و  هکئالم و  مامت  يالـصم  زامن ، ندوب  ماـمت   ) دجـسم تلیـضف  · 
رـصع ماما  يالـصم  دـنک ، یم  تعافـش  تمایق  زور  تسا ، تدابع  نآ  رد  نتـسشن  تعکر ، رازه  اـب  ربارب  يدارف  زاـمن  تعکر  کـی 

((. جع )

( تشطلا تیب  نابعثلا ، باب   ) هفوک دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تازجعم  · 

((. مالسلا هیلع  ) حون هنیفس  لحم  مالسلا ،) هیلع  ) مدآ هبوت  لحم  جارعملا ، هکد   ) اه ماقم  ریاس  · 

( مالسلا هیلع   ) یلع تنب  هجیدخ  دقرم  یفقث ، راتخم  ربق  هورع ، نب  یناه  لیقع ، نب  ملسم  مرح  · 

بنج درف  هضاحتسم و  ضئاح ، دورو  مکح  · 
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ِمَرَح ِهَفوُْکلا َو  ِدِجْـسَم  َو  ص )  ) ِلوُـسَّرلا ِدِجْـسَم  ِماَرَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َنِطاَوَـم  ِهََعبْرَأ  ِیف  ُهاَـلَّصلا  ُِّمتَت  (: » مالـسلا هیلع   ) قداـصلا لاـق 
(1) ِْهیَلَع .» ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِْنیَسُْحلا 

نافوط رد  ای  نامز  رورم  هب  اما  دش  هتخاس  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  طسوت  هفوک  دجسم  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  روط  نآ 
.دش بیرخت  مالسلا ) هیلع   ) حون

دوبن راگزاس  دندوب  هدمآ  زاجح  زا  هک  ینازابرس  عبط  اب  نئادم  ياوه  بآ و  دیسر ، نئادم  هب  مالسا  رکشل  یتقو  يرجه  لاس 17  رد 
رد يو  روتسد  هب  دندرک و  باختنا  ار  اج  نیا  ود  ره  هک  داتسرف  یبسانم  ناکم  لابند  هب  ار  هفیذح  ناملـس و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  و 

نیا هب  تخادنا و  يریت  فرط  راهچ  هب  داتـسیا و  یناکم  رد  يدسا  ءاجیهوبا  دجـسم  دودـح  نییعت  يارب  .دـنتخاس  يدجـسم  اج  نیا 
.دش صخشم  نآ  هدودحم  تروص 

هفوک دجسم  تلیضف 

.تسا هدـش  ءانثتـسا  هک  ناکم  راهچ  رد  رگم  دـناوخب  هتـسکش  ار  شزامن  دـیاب  رفـس  رد  ناملـسم  صخـش  دـیناد  یم  هک  روط  نامه 
: زا تسا  ترابع  اه  ناکم  نآ  .دناوخب  هتسکش  ای  مامت  ار  شزامن  اه  ناکم  نیا  رد  تسا  ّریخم  ناسنا  دنا : هدومرف  دیلقت  ماظع  عجارم 

.دراد دوجو  رظن  توافت  رئاح  هدودحم  صیخشت  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح رئاح  هفوک و  دجسم  یبنلادجسم ، مارحلا ، دجسم 

یفاک ج 4 ص 586 - 1
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.تسا سدقم  ناکم  راهچ  نیا  یگرزب  تمظع و  رطاخ  هب  تسا  هداد  رارق  دنوادخ  هک  يرایتخا  انثتسا و  نیا  و 

رد (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  یتح  ادخ ، حلاص  ناربمایپ  مامت  ادـخ و  بّرقم  هکئالم  مامت  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  ياّلصم  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  دنا (1)و  هدناوخ  زامن  هفوک  دجسم 

ددرگ و ماجنا  هللا  لوسر  باکر  رد  هک  یجح  اب  تسا  ربارب  هفوک  دجـسم  رد  بجاو  زاـمن  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
تعکر کی  هک  تسا  تیاور  رد   (2) .دوش ماجنا  لوسر  ترضح  باکر  رد  هک  يا  هدرفم  هرمع  اب  تسا  ربارب  نآ ، رد  بحتسم  زامن 

نیا رد  تدابع  نودـب  نتـسشن  یتح  باوث ) رظن  زا   ) .رگید ياـج  رد  زاـمن  تعکر  رازه  اـب  تسا  ربارب  هفوک  دجـسم  رد  يدارف  زاـمن 
.تسا باوث  ياراد  دجسم 

اج نآ  هب  ترایز  تدابع و  يارب  همه  دراد  یباوث  هچ  هفوک  دجـسم  رد  تدابع  دـننادب  مدرم  رگا  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
.دنتفر یم 

شتعافش دنک و  یم  تعافـش  دنا ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  ار  یناسک  تمایق  زور  هفوک  دجـسم  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
.دیهاوخب تجاح  دیناوخب و  زامن  نآ  رد  دوش ، یم  جع )  ) دوعوم يدهم  مدنزرف  يالصم  هدنیآ  رد  .دوش  یم  هتفریذپ 

ص277 ج2 ، یشایع ، ریسفت  - 1
ص231 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
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هفوک دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تازجعم 

رام ناهگان  دندوب  هتسشن  ربنم  زارف  رب  ترضح  یتقو  اهزور  نیا  زا  یکی  رد  هک  دندرک  یم  هظعوم  ار  مدرم  دجسم  نیا  رد  ترـضح 
يروط ماما  اب  رام  دندرک و  مخ  رـس  ماما  .دناسرب  ترـضح  هب  ار  دوخ  ات  تفر  الاب  ربنم  ياه  هلپ  زا  دش و  رهاظ  ربنم  رانک  رد  یگرزب 
دجـسم ياـهبرد  زا  یکی  زا  دـنداد  ار  شباوج  ترـضح  هک  نیا  زا  دـعب  دندینـش و  یم  ار  وا  يادـص  ناـیفارطا  هک  درک  یم  تبحص 

ات دوب  هدمآ  دوب و  هدـش  لکـشم  راچد  يا  هلأسم  رد  هک  دوب  ناینج  ياورنامرف  رام  نیا  دـندومرف : ترـضح  ربنم  زا  دـعب  .دـش  جراخ 
(1) .مدنامهف وا  هب  ار  هلأسم  نآ  نم  دسرپب و  ار  نآ  باوج 

راو نامیلس  دهد  نابعث  لکشم  باوج  ربنم             رس  رب  هک  تسا  نآ  نم  ماما 

یلیف دننک  یفخم  ار  ترـضح  هزجعم  نیا  هک  نیا  يارب  هیما  ینب  اما  .دندیمان  رام ) برد   ) نابعثلا باب  ار  برد  نآ  هعقاو  نیا  زا  دـعب 
.دش فورعم  لیفلا » باب   » مان هب  هک  نیا  ات  دنتسب  رد  نیا  رانک  یتدم  يارب  ار 

رد ترضح  زا  مه  يرگید  هزجعم  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياه  تواضق  لحم  هک  اضقلا » هکد   » مانب تسا  یماقم  دجـسم  نیا  رد 
.دیدرگ فورعم  تشطلا  تیب  هب  هک  هدش  عقاو  ماقم  نیا  یکیدزن 

دنک رهوش  هک  نیا  نودب  رتخد  نیا  دنتفگ : دندروآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رـضحم  هب  دوب  ناشرهاوخ  هک  ار  يرتخد  ناوج  درم  دنچ 
مه وا  دنک و  هنیاعم  ار  وا  دنداد  روتسد  يا  هلباق  هب  ترضح  .ینک  يراج  دح  وا  رب  دیاب  دش و  هلماح 

ص 101 هفوک ، خیرات  - 1
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یگرزب يولاز  ناهگان  دنداد ، رارق  نجل  زا  یتشط  نایم  ار  رتخد  يا ، هدرپ  تشپ  رد  دنداد  روتسد  ترـضح  دعب  .درک  دییات  ار  هلأسم 
نامگ ناردارب  هدرک و  دشر  مک  مک  هدش و  شمکـش  دراو  ییولاز  هدوب  بآ  نایم  رتخد  هک  دش  مولعم  دـش و  جراخ  رتخد  ندـب  زا 

.داد تاجن  ار  رتخد  نیا  ناج  ترضح  هزجعم  نیا  .تسا  هلماح  دنا  هدرک 

اه ماقم  ریاس 

دجسم يور  زا  دنتفر  یم  نامسآ  هب  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ  جارعم  بش  رد  هک  تسا  جارعملا » هکد   » دجسم تاماقم  زا  رگید  یکی 
یهلا نذا  هب  دننک و  فقوت  دجسم  نیا  رد  هک  دنتساوخ  ادخ  زا  ترضح  داد و  ناشن  ترـضح  هب  ار  دجـسم  لیئربج  .دنتـشذگ  هفوک 

.دنتشگرب نامسآ  هب  هبترم  ود  دندناوخ و  زامن  دندمآ و  دورف 

نیا زا  مالـسلا ) هیلع   ) حون یتشک  دنا  هتفگ  زین  دش و  هتفریذـپ  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ هبوت  هک  دوب  هفوک  دجـسم  رد  اه  لقن  یخرب  قبط 
.تسا هدرک  تکرح  دجسم 

لیقع نب  ملسم  مرح 

یلع داماد  وا  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  يومع  رسپ  ریفس و  لوا  لیقع  نب  ملسم  ترضح  مرح  هفوک  دجـسم  هیـشاح  رد 
هب يرگید  شدوخ و  رطاخ  هب  یکی  مراد ، تسود  ار  لیقع  تهج  ود  هب  نم  ناج  یلع  دـندومرف : ص )  ) ربماـیپ .تسا  مالـسلا ) هیلع  )

تداهش هب  مالسلا )) هیلع   ) نیسح  ) وت دنزرف  تبحم  هار  رد  ملسم )  ) وا دنزرف  تشاد و  تسود  ار  وا  بلاط  یبا  هک  نآ  تهج 
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.دنتسرف یم  دورد  وا  رب  یهلا  هکئالم  تخیر و  دهاوخ  کشا  وا  يارب  نینمؤم  ياه  مشچ  هک  دسر  یم 

هورع نب  یناه  دقرم 

ار وا  دـش و  لیقع  نب  ملـسم  نابزیم  هفوک  رد  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربماـیپ و  باحـصا  زا  هفوک و  ناـگرزب  فارـشا و  زا  یناـه 
زا دندیرب و  رس  يرجه  لاس 60  هجح  يذ  رد  ار  وا  ماجنارـس  .درک  عانتما  دایز  نب  هللادـیبع  هب  ناشیا  لیوحت  زا  درک و  ناهنپ  یتدـم 

(1) .تسویپ عوقو  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ياه  ییوگشیپ  زا  یکی  راک  نیا  اب  دنتخادنا و  ریز  هب  هفوک  هرامالاراد 

یفقث راتخم  ربق 

هیلع  ) نیـسح ماما  هیلع  اروشاع  هعقاو  رد  هک  یناسک  مامت  تسناوت  وا  تفرگ و  ماجنا  يو  طسوت  اروشاع  زا  سپ  ياـه  ماـیق  زا  یکی 
( مالـسلا هیلع   ) رقاب ماـما  اذـل  .دوش  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلها يداـش  بجوم  راـک  نیا  اـب  دـناسرب و  تازاـجم  هب  ار  دـندیگنج  مالـسلا )

ارچ دیهدن  مانشد  راتخم  هب  « (2) ِهَرْسُْعلا یَلَع  َلاَْملا  اَنِیف  َمَّسَق  اَنَِلماَرَأ َو  َجَّوَز  اَنَرَْأث َو  َبَلَط  اَنَتَلَتَق َو  َلَتَق  ُهَّنِإَف  َراَتْخُْملا  اوُّبُـسَت  َال  : » دندومرف
ار یلاوما  یتخـس  نامز  رد  داد و  رهوش  ار  دـندوب  هدرم  ناشنارـسمه  هک  ام  زا  ینانز  دوب و  ام  هاوخنوخ  تشک و  ار  اـم  نیلتاـق  وا  هک 

.درک میسقت  ام  نیب 

ج2،ص723 راحبلا ، هنیفس  - 1
351 ص : ج 45 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  - 2
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( مالسلا هیلع   ) یلع تنب  هجیدخ  دقرم 

تشاد و روضح  البرک  رد  همطاف  شرهاوخ  هارمه  وا  .دوب  لیقع  نب  نامحرلادبع  رسمه  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رتخد  هجیدخ 
(1) .دندش دیهش  اروشاع  زور  تَشهِد  شطع و  تدش  زا 

هفوک عماج  دجسم  رد  تجاحزامن 

دعب تعکر  ره  رد  دـناوخب  هفوک  دجـسم  رد  دراذـگ  زامن  تعکر  ود  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا   
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  دهد  مالـس  نوچ  و  یلْعَْألا » ردَق و  رـصَن و  نوُِرفاک و  ْصالِْخا و  قلف و  سان و   » ياه هروس  دمح 

.دومرف دهاوخ  باجتسم  ار  شیاعد  هدروآرب و  ار  شتجاح  ادخ  دهاوخب  هک  یتجاح  ره  ادخ  زا  دبلطب  سپ  دیوگب 

هفوک هرامالاراد 

ناـمتخاس زا  سپ  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  تسد  هب  لاس 17 ه ق  رد  هک  تسا  قارع  رد  یمالـسا  نامتخاس  نیرت  یمیدـق  خاـک  نیا 
هک فلتخم ، ياهنامتخاس  یلخاد و  راوید  کی  یجراخ ، راصح  کی  هدوب  تمـسق  هس  لماش  هراـملاراد  دـش ، هتخاـس  هفوک  دجـسم 

(2) .تسا رتم  نآ 68/169  یبرغ  یقرش –  علض  رتم و  نآ 20/168  یبونج  - یلامش علض  رد  یجراخ  راصح 

ص172 ج ، خیراوتلا ، خسان  - 1
ص 153 تایلاع ، تابتع  قارع و  روشک  اب  ییانشآ  - 2
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لحم هدوبن و  هرامالاراد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ  هتبلا  تسا  هدوب  يدایز  نارابج  ناحلاص و  تموکح  لـحم  رـصق  نیا 
يرّوصت یـضرف و  نآ  یحارط  تسا ، فورعم  ترـضح  هناخ  مان  هب  هک  یلعف  ياـنب  نیا  تسا و  هدوب  هفوک  دجـسم  رد  مه  تموکح 

.تسا هدش  هتخاس  قارع  ثعب  میژر  نامز  رد  نامتخاس  نیا  تسا و 

نیمه يـالاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) لـیقع نب  ملـسم  ترـضح  يزور  تـسا ، راـگزور  زیگنا  تربـع  ياـه  ناـمتخاس  زا  یکی  رـصق  نـیا 
دندروآ و خاک  نیا  هب  ار  البرک  يادهش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  رگید  زور  کی  دش ، هتخادنا  نیمز  هب  هرامالاراد 

.دش هدروآ  خاک  نیا  هب  يددعتم  ياهرس  نآ  زا  دعب 

: تسنیا نآ ، زومآ  تربع  هدنهد و  ناکت  رایسب  هنومن  کی 

تعیب وا  اب  مدرم  دـناوخ و  دوخ  تعیب  هب  ار  قارع  لها  .دوب  هدیـسر  تموکح  هب  ریبز  نب  بعـصم  نتـشک  زا  دـعب  ناورم  کلملادـبع 
رد ار  بعـصم  رـس  داد و  هیکت  تنطلـس  تخت  رب  دش و  هرامالاراد  لخاد  هدرک و  ریخـست  ار  اج  نآ  تفر و  هفوک  هب  سپـس  دـندرک ،

یبیجع هیـضق  نم  تفگ : ریمع  نب  کلملا  دبع  مان  هب  نیرـضاح  زا  یکی  هاگان  دوب ، يداش  حرف و  لامک  رد  دـندوب و  هداهن  وا  لباقم 
يارب ار  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا كرابم  رس  دوب و  هدیسر  تموکح  هب  دایز  نبا  هک  مدوب  رصق  نیمه  رد  مراد ، رطاخ  هب  رـصق  نیا  زا 

دایز نبا  درک و  مایق  یفقث  راتخم  دعب  درک ، یم  تراسج  ترضح  رس  هب  هداد و  رارق  تشط  نایم  ار  ترضح  رهطم  رس  وا  دندروآ  وا 
رس دیسر و  تموکح  هب  ریبز  نب  بعـصم  یتدم  دعب  .دز  یم  بوچ  اب  ار  وا  رـس  راتخم  دش و  لصاو  كرد  هب  راتخم  يدایا  تسد  هب 

ندب زا 
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اب ینز  یم  بوچ  یتشاذگ و  تشط  نایم  يدیرب و  ار  بعصم  رس  وت  منیب  یم  نونکا  .درک  یم  وا  اب  ار  راک  نیمه  درک و  ادج  راتخم 
؟ دیسر دهاوخ  وت  تبون  یک  متفگ  یم  مدوخ 

رعش هب  ار  هرظنم  نیا  مه  يرعاش  . (1) درک ناریو  ار  نآ  دننک و  هیلخت  ار  خاک  داد  روتـسد  اج  نامه  داتفا و  کلملادبع  مادنا  هب  هزرل 
: هدروآرد

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگدنمشوه  برع  يدرم ز   (2) هرس کی 

هک دعب  رـس  هریخ   نآ  رـس  يدنچ  دـعب ز  نامـسآ  رپس  نوچ  يرـس  هزات  دایز  نبا  رب  مدـید  مدوب و  هاگیاج  نیا  دنـسم و  نیمه  يور 
راک                         ياضاقت  هب  بعصم  رس  نیا  دش                           رادرس  رس و  بعصم 

شوختسد رپس  يور  هب  راتخم  ِرب  دوب  ناهن  شیور  دیشروخ ز  تعلط  دابم  ممـشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ  هاگراب  نیا  هعقب و  نیمه  ریز 
راگزور رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  دش  راتخم  رس  وا 

زا دـننک ، یم  هدافتـسا  يا  هلیـسو  ره  زا  ایند  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسک  اصوصخم  ام و  يارب  دـشاب  یتربع  سرد  دـیاب  ناـیرج  نیا 
ایند رخآ  دننادب  دـیاب  اما  دـننک ، یمن  تخادرپ  تاکز  سمخ و  دـنیوگ  یم  غورد  دـنهد ، یم  هوشر  دـننک ، یم  عمج  مارح  لالح و 

.تشذگ تشاذگ و  دیاب  تسا  نینچ  نیا 

ص 121-120 یهتنملا ، همتت  زا  هتفرگرب  - 1
وکین تسار و  بیع و  یب  ینعی  هرس » - » 2
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هفوک رهش  هب  دورو  ياعد 

: وگب يدش  هفوک  لخاد  نوچ  هک  تسا  هریغ  رئاّزلا و  حابصم  رد 

وـش هناور  .َنیلِْزنُْملا  ُْریَخ  َْتناَو  ًاکَرابُم  ًالَْزنُم  یْنلِْزنا  َّمُهللا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یفَو  ِهَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب 
.ِهَّللا َناْحبُس  ِهَّلل ، ُدْمَْحلا  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  وگب : نتفر  لاح  رد  هفوک و  دجسم  يوس  هب 
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هلهس دجسم 

هدیکچ

 ... « ِهَلْهَّسلا َدِجْسَم  ِیتْأَی  ٍبوُرْکَم  ْنِم  اَم  مالسلا « :) هیلع   ) قداصلا لاق 

جـئاوح و ندـش  هدروآرب  رمع ، شیازفا  کئالم ، هاگ  هدجـس  ناربمایپ ، ياّلـصم  اهراک ، شیاشگ  هلهـس (: دجـسم  رد  تدابع  راثآ  · 
( عیفر هجرد 

.دوش تدابع  ناکم  نیا  رد  دراد  تسود  دنوادخ  · 

.مدناوخ یم  هلهس  دجسم  رد  ار  میاهزامن  همه  مدوب  هفوک  رگا  مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  · 

(. جع ) رمالا بحاص  ترضح  رضخ و  میهاربا ، ، سیردا هناخ  · 

.ماقم تخاس  روتسد  و  جع )  ) تجح ترضح  تمدخ  مولعلا  رحب  همالع  فرشت  · 

(. جع  ) رصع ماما  تمدخ  فرشت  يارب  هبنشراهچ  بش  لهچ  رد  هتوتیب  · 

هلهس دجسم  رد  راتفرگ  نز  يارب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ياعد  · 

.اه ماقم  زامن  رد  درم  نز و  نیب  بیترت  تیاعر  موزل  · 

.ناحوص نب  هعصعص  ناحوص و  نب  دیز  دجسم  · 

.میرکلا دیس  هدازماما  · 
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هلهس دجسم  رد  تدابع  راثآ 

راک شیاشگ  . 1

ّاِلا َّلَج  َّزَع َو  َهللاوُعدَـیَو  ِنیَئاشِعلا  َنَیب  ِنیَتَعکَر  ِهیف  ُیِّلَُـصیَف  هلهـس  دجـسَم  ِیتاَی  ٍبورکَم  نِم  ام  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
(1) َُهبرَک » ُهللا  َجَّرَف 

، دهاوخ یمن  کمک  دنوادخ  زا  دناوخ و  یمن  اشع  برغم و  زامن  نایم  زامن  تعکر  ود  دیآ و  یمن  دجـسم  نیا  هب  يا  هدزمغ  چـیه  »
« .دزاس یم  فرط  رب  ار  شهودنا  دنوادخ  هکنیا  رگم 

ناربمایپ يّالصم  . 2

«. ِهِیف یَّلَص  ْدَق  َّالِإ َو  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  َو  : » دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

« .تسا هدناوخ  زامن  دجسم  نیا  رد  هکنیا  رگم  هدرکن ، ثوعبم  يربمایپ  چیه  دنوادخ  »

کئالم هاگدجس  . 3

یم تدابع  نآ  رد  دـنیآ و  یم  هلهـس )  ) دجـسم نیا  هب  هکئالم  هکنیا  رگم  تسین  یبش  زور و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
.دننک

رمع شیازفا  . 4

هب دش ، جراخ  هفوک  زا  هک  ینامز  دیز ، میومع  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دیـسر ، تداهـش  هب  یلع  نب  دـیز  هک  یماگنه 
.دش یم  هفاضا  شرمع  هب  لاس  تسیب  درب ، یم  هانپ  ادخ  هب  دناوخ و  یم  زامن  تفر و  یم  هلهس  دجسم 

ص 266 .هعیشلا ج 5 . لیاسو  - 1
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سک ره  ِْنیَتَنَس .» ِهِرُمُع  ِیف  ُهَّللا  َداَز  ِْنیَتَعْکَر ، ِهَلْهَّسلا  ِدِجْسَم  ِیف  یَّلَص  ْنَم  : » دیامرف یم  ( مالسلا هیلع   ) داّجس ماما  هراب  نیا  رد  نینچمه 
.دوش یم  هدوزفا  شرمع  هب  لاس  ود  دناوخب ، هلهس  دجسم  رد  زامن  تعکر  ود 

عیفر هجرد  جئاوح و  ندش  هدروآرب  . 5

ُهَراَجَأ َسیِرْدِإ َو  ِهَجَرَد  َیلِإ  ًاِّیلَع  ًاناَکَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَعَفَر  َو  ُهَِجئاَوَح ، َُهل  یَضَق  َّبَحَأ ، اَِمب  ِهِیف  َهَّللا  اَعَد  ْنَم  (: » مالـسلا هیلع  ) ُقِداَّصلا َلاَق 
«. ِِهئاَدْعَأ ِِدیاَکَم  اَْینُّدلا َو  ِهوُرْکَم  ْنِم 

يدنلب ماقم  هب  ددرگ و  اور  وا  جئاوح  دـهاوخ ، هچ  ره  هرابرد  دـناوخب ، نآ  رد  ار  يادـخ  سک  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
راگدرورپ هانپ  رد  شنانمـشد  رکم  ایند و  یتحاران  زا  درب و  الاب  ار  وا  ادـخ  سیردا  هاگیاج  ات  دـنوادخ  دـبای و  تسد  تمایق  زور  رد 

.دریگ رارق 

یم دجـسم  نیا  رد  ار  میاـهزامن  ماـمت  مدوب  امـش  کـیدزن  نم  رگا  دـندومرف : هفوـک  یلاـها  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
.مدناوخ

( جع ) رمالا بحاص  ترضح  رضخ و  میهاربا ، سیردا ، هناخ 

هناخ هدوب  مالسلا ) هیلع   ) رضخ و  مالـسلا  ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  و  مالـسلا ) هیلع   ) سیردا ترـضح  هناخ  هک  هنوگ  نامه  دجـسم  نیا 
هیلع  ) رمالا بحاص  ترـضح  منیب  یم  ایوگ  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دوب  دـهاوخ  مه  جـع )  ) نامزلا بحاـص  ترـضح 

.دوش یم  ترضح  نآ  لزنم  دنیآ و  یم  دورف  هلهس  دجسم  رد  شلایع  لها و  اب  هک  ار  مالسلا )
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رد يا  هبق  داد  روتسد  دش  بایفرش  جع )  ) نامز ماما  تمدخ  هب  دجـسم  نیا  رد  مولعلا  رحب  يدهم  دمحم  دیـس  همالع  هک  ینامز  زا  و 
.دش روهشم  جع )  ) نامزلا بحاص  ماقم  هب  هک  دنزاسب  ناکم  نآ 

هلهس دجسم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

اعد دندمآ و  یم  دجـسم  نیا  هب  نایعیـش ، زا  يراتفرگ  عفر  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هک  تسا  يردق  هب  هلهـس  دجـسم  تیمها 
امرخ زا  یقبط  متفر ، هفوک  رد  ناشلزنم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ندـید  يارب  يزور  : » دـنک یم  لقن  يراکُم  راّـشب  .دـندرک  یم 

.مروخب يزیچ  مناوت  یمن  متحاران و  یعوضوم  زا  متفگ  .روخب  ایب و  کیدزن  راّشب  دومرف : نم  هب  .درک  یم  لوانت  نآ  زا  دوب و  شدزن 
: دومرف نم  هب  ماما  مدومن ، ندروخ  هب  عورـش  هک  یماگنه  .مدرک  تباجا  ار  ناشیا  رما  .روخب  ایب و  کـیدزن  نم ، ّقح  هب  دومرف : ماـما 
اب وا  .دـندرب  یم  نادـنز  فرط  هب  ناـشک  ناـشک  ار  وا  دـندز و  یم  ار  ینز  هک  مدـید  ار  یتـموکح  نازابرـس  متفگ  .وگب  ار  عوـضوم 

؟ دـندرک وا  اب  ار  دروخرب  نیا  ارچ  دومرف : ماـما  .درکن  هجوت  شفرح  هب  یـسک  یلو  تساوخ ، یم  کـمک  سرداـیرف و  دـنلب  يادـص 
اجنیا هب  منخـس  یتـقو  همطاـف .» اـی  ِکـیملاظ  هللا  نعل  : » تسا هتفگ  نداـتفا  ماـگنه  رد  هداـتفا و  نیمز  رب  وا  هک  مدینـش  مدرم  زا  متفگ 

رپ شا  هنیـس  يور  شکرابم و  شیر  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  دروخب و  امرخ  تسناوتن  هک  يروط  هب  تسیرگ ؛ تّدش  هب  ماما  دیـسر ،
فرط هب  ود  ره  .دوش  دازآ  نز  نیا  میهاوخب  ادـخ  زا  میورب و  هلهـس  دجـسم  هب  مه  اب  وش  دـنلب  راـشب ! تفگ : سپـس  .دـش  کـشا  زا 

زامن تعکر  ود  مادک  ره  اج  نآ  رد  میدرک ، تکرح  هلهس  دجسم 
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رس یتدم  زا  سپ  تفر و  هدجس  هب  سپس  دناوخ و  یلصفم  ياعد  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  ماما  زامن  زا  سپ  میدناوخ 
«. دش دازآ  نز  وش ، دنلب  دومرف : تشادرب و  هدجس  زا 

ناحوص نب  هعصعص  ناحوص و  نب  دیز  دجسم 

ود ره  دندوب و  ردارب  ود  هک  ناحوص » نب  ۀعصعص   » و ناحوص » نبدیز   » مان هب  تسا  کچوک  دجـسم  ود  هلهـس  دجـسم  یکیدزن  رد 
رد لمج  گنج  زا  دعب  هعـصعص  .تسا  نوفدم  هرـصب  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  گنج  نیا  رد  دیز  .دندرک  تکرـش  لمج  گنج  رد 

ترضح هنابش  هزانج  عییـشت  رد  هک  دوب  صاخ  باحـصا  هلمج  زا  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باکر  رد  يرگید  ياه  گنج 
دندوب بیطخ  دامتعا و  دروم  عاجش و  يدارفا  دندوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  هداوناخ  نیا  .تشاد  روضح 

.دندرک یم  عافد  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمصع و  نادناخ  زا  سلاجم  ربانم و  رد  هک 

.دنا هدرک  ادیپ  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  تمدخ  هب  فرشت  قیفوت  هعصعصدجسم  رد  بجر  هام  رد  يا  هدع 

میرکلا دیس  هدازماما 

رد تسا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  لسن  نادنزرف و  زا  هک  میرکلا  دیـس  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  نادنزرف  زا  یکی  نینچ  مه 
.تسا نوفدم  دجسم  نیا  رانک 
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هلهس دجسم  رد  جع )  ) نامزلا بحاص  ماقم 

(1)  «. َنیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َْلیَْکلا َو  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِج  ُّرُّضلا َو  اَنَلْهَأ  انَّسَم َو  ُزیزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  »

لماک قّقحم  متشاد ، روضح  مولعلا  رحب  يدهم  دمحم  دیس  هللا  تیآ  سرد  سلجم  رد  يزور  : » دنک یم  لقن  یساملس  نیدباعلا  نیز 
هارمه نم  یلو  دـنتفر  همه  سرد ، زا  سپ  .دـش  دیـس  سلجم  دراو  دوب ، هدرک  رفـس  تایلاع  تابتع  هب  ترایز  يارب  هک  یمق  يازریم 
بسک يدایز  یناحور  تاماقم  امـش  تفگ : مولعلا  رحب  هب  یمق  يازریم  .میدنام  دندوب ، دیـس  نادرگاش  صاوخ  زا  هک  رگید  رفن  هس 

هفوک دجـسم  هب  بش  هلفان  يادا  يارب  هتـشذگ  بش  دومرف : دیـس  ماگنه  نیا  رد  .دـینک  لقن  يا  هرطاخ  تسا  نکمم  رگا  دـیا ، هدرک 
یقوش ملد  رد  مدمآ ، نوریب  دجـسم  زا  منک ، عورـش  ار  سرد  تقو  لوا  موش و  یهار  فجن  فرط  هب  مد  هدیپس  متـشاد  دـصق  متفر ،

نانچمه دـش  رتدایز  مقوش  نکیل  مسرن  فجن  هب  تقو  لوا  مدیـسرت  اریز  مدرکن  ییانتعا  یلو  مورب ، هلهـس  دجـسم  هب  هک  دـش  داجیا 
دراو مدید ، هلهـس  دجـسم  لباقم  ار  دوخ  یتدم  زا  سپ  داد ، تکرح  هلهـس  دجـسم  فرط  هب  ارم  دیزو و  يداب  هاگان  هک  مدوب  دّدرم 
چیه زا  نونک  ات  هک  دنک  یم  تاجانم  ادخ  اب  یتاملک  اب  تسا و  تدابع  لوغـشم  ییاقآ  اهنت  تسین و  دجـسم  رد  یـسک  مدید  مدش ،

هب مداتـسیا و  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  نایرگ  يا  هدـید  بلقنم و  یبلق  اب  دـش ، شعترم  میاهوناز  ریغتم و  ملاـح  مدوب ، هدینـشن  سک 
يادص

قّدصت ام  رب  هدب و  مامت  ار  ام  هنامیپ  نیا  رب  انب  .میا  هدروآ  زیچان  يا  هیامرس  تسا و  هدیـسر  بیـسآ  ام  هداوناخ  ام و  هب  زیزع ، يا  - 1
هیآ 88) فسوی ،  ) .دهد یم  شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  ادخ  هک  نک 
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يرادقم هدرک ، بدا  .ایب  ولج  يدهم ! دومرف : درک و  نم  هب  ور  دش ، مامت  شتاجانم  هک  یتدم  زا  سپ  .مداد  شوگ  تاجانم  نیـشنلد 
هک اجنیا  هب  دیـس  .تفگ  نم  هب  يزیچ  هاگنآ  دیـسر ، یم  شتـسد  هب  متـسد  هک  يروط  هب  متفر ؛ رتولج  .اـیب  رتولج  دومرف : متفر ، ولج 

.دننک سیسأت  اجنیا  رد  نامزلا  بحاص  ماقم  مانب  یماقم  داد  روتسد  نایرج  نیا  دعب  ...درک » توکس  دیسر ،

رد یگدنز  نیریش  معط  مه  ام  دوش  یم  ایآ  دوش ؟ نشور  نامیالوم  هرهچ  هب  مه  ام  نامـشچ  هک  دسرب  ارف  يا  هظحل  دوش  یم  ایادخ 
؟ میشچب ار  ترضح  رصع 

رگید ام  .مینامز  ماما  نامهم  میا  هتـسشن  جـع )  ) نامز ماما  هناخ ي  رد  .تسا  جـع )  ) نامز ماما  هناخ ي  ترـضح  روهظ  زا  دـعب  اجنیا 
هب ار  ام  لامعا  هکنیا  رطاخ  هب  دشاب ، ینامز  ماما  مه  نامراتفر  لامعا و  دـیاب  .میدـش  جـع )  ) نامز ماما  هب  بستنم  .میدـش  ینامز  ماما 

: دندومرف دوب  هداد  ماجنا  یتشز  راک  هک  ناشباحصا  زا  یکی  هب  قداص  ماما  .دنسیون  یم  نامنامز  ماما  باسح 

« اَّنِم َِکناَکَِمل  ُنَسْحَأ  َْکنِم  ُهَّنِإ  ٌنَسَح َو  ٍدَحَأ  ِّلُک  ْنِم  َنَسَْحلا  َّنِإ  »

ییام هعیش ي  وت  هک  ارچ  تسا  رتهب  وت  زا  اما  تسا  بوخ  همه  زا  بوخ  راک 

(1)« اَّنِم َِکناَکَِمل  ُحَْبقَأ  َْکنِم  ُهَّنِإ  ٌحِیبَق َو  ٍدَحَأ  ِّلُک  ْنِم  َحِیبَْقلا  َّنِإ  «َو 

 (. همه ترادرک  تراتفگ ، تلمع ، ) .ییام هعیش ي  وت  هک  ارچ  تسا  رت  تشز  وت  زا  یلو  تسا  تشز  یناسنا  ره  زا  تشز  راک  و 

يراسمرش هیام ي  هن  میشاب  ترـضح  يدنلبرـس  هیام ي  میورن ، هانگ  لابند  میتشگرب ، هک  اج  نیا  زا  مینک  دهع  نامنامز  ماما  اب  دییایب 
ماما .ناشیا  یتحاران  و 

153 ص : هیمویلا ، فواخملا  عفدل  هیوقلا  ددعلا  - 1

تایلاع تابتع  رد  هارمه  www.Ghaemiyeh.comیناحور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12367/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


57 ص :

(1)« اْنیَش اَْنیَلَع  اُونوُکَت  َال  ًاْنیَز َو  اََنل  اُونوُک  ِهَعیِّشلا  َرِشاَعَم  : » دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص

.ام یگدنکفارس  گنن و  هیام ي  هن  دیشاب  ام  يدنلبرس  تنیز و  هیام  نایعیش ) يا   )

زا جع )  ) نامز ماما  رگم  .دننک  یم  هیرگ  ام  لامعا  زا  ترـضح  یهاگ  دـننک و  یم  هضرع  ترـضح  هب  ار  ام  لامعا  هبترمود  يا  هتفه 
.مییآ یم  امش  غارس  ام  دیشاب  بوخ  امش  دنا  هدومرف  ترضح  اهراب  .تسرد  رادرک  راتفرزج و  .حلاص  لمع  زج  دنهاوخ ؟ یم  هچ  ام 

رکفت نیا  رگا  .دننیب  یم  ار  ام  لامعا  دننک ، یم  هاگن  ام  هب  ترـضح  مینک  رواب  مینکن ، شومارف  ار  نامنامز  ماما  یگدـنز  رد  نازیزع 
.ددنـسپب مناـمز  ماـما  هک  دـنیب  یم  ار  يریوصت  ممـشچ  منک ، یم  مناـمز  ماـما  فقو  ار  مدوجو  همه ي  رگید  دـمآ  دوـجو  هب  نم  رد 

رد اپ  دـشاب ، ترـضح  ياضر  هک  دوش  یم  زارد  يا  همقل  تمـس  هب  متـسد  .دـهاوخب  مامنامز  ماما  هک  دونـش  یم  ار  ییادـص  مشوگ 
.ددرگ یم  سدقم  دوجو  نیا  روحم  لوح  میگدنز  هصالخ  مشکن ، تلاجخ  دندمآ  اج  نآ  نامز  ماما  رگا  هک  مراذگ  یم  یسلجم 

: دندومرف اوقت  ریسفت  زا  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هلمج ي  کی  نیمه  رد  نامیا  همه ي 

نآ و  ینکن ، رارف  هدرک  يرما  وت  هب  دنوادخ  هک  ییاج  نآ  هک  نیا  ینعی  « (2) كاهن ثیح  كاریال  كرما و  ثیح  هللا  كدقفیال  نا  »
رد هدرک  یهن  ار  وت  هک  ییاج 

ص400 قودص ، خیش  یلاما  - 1
راونالا ج 67 ص 285 راحب  - 2
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هانگ سلجم  رد  تسا : هدومرف  رگا  دـنیبب و  تزامن  لـحم  رد  ار  وت  تقو  لوا  ناوخب ، زاـمن  تسا : هدومرف  رگا  ـالثم  .یـشابن  اـج  نآ 
.دنیبن اج  نآ  ار  وت  یشابن ،

یضار نم  زا  مه  ترضح  ات  منک  یگدنز  دهاوخ  یم  نامز  ماما  هک  يروطنآ  زورما  زا  مینک  دهع  ترـضح  اب  نامز  ماما  هناخ ي  رد 
.دنسیونب ناشنارای  ءزج  ارم  دنوش و 

: دوش هدناوخ  ترضح  صوصخم  زامن  سدقم  ناکم  نیا  رد  تسا  بسانم 

دص ار  نآ  يدیـسر  هیآ  نیا  هب  نوچ  نیعَتْـسَن و  َكاَِّیا  ُُدبْعَن َو  َكاَِّیا  ات  ار  دْمَح  هروس ي  تعکر  ره  رد  یناوخ  یم  تسا  تعکر  ود 
.یناوخ یم  راب  کی  ار  ٌدَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  سپ  ینک  یم  مامت  ار  هروس  رخآ  هبترم ي  رد  ییوگ و  یم  هبترم 

( جع  ) نامزا بحاص  ترضح  هب  لسوت 

نسحلا نب  ای  نسحلا   نب  ای  ناج  يدهم  ییوت  بابرا  رکون و  ام  تسا  تخس  دنیبن  باتهم  خر  رگ  بش 

(2  ) الوم يددم  حلاص  ابا  ای  مدرگ  یم  وت  لابند  اج  همه  وت  هناهب  هب  مورب  اج  همه 

تسا تخس  دنیبن  بابرا  خر  رکون  تسا  تخس  دنیبن  بآ  رگا  هنشت  بل 

مدرد همه  نامرد  ییوت  هک  وت  هناخ  رد  مسرب  رگم  هک 

دنزب ادص  دنک ، هبعک  راوید  هب  تشپ  دوش  یم  یک  ادخ 

« يدهملا انا  مقتنملا  ماصمص  انا  هللا  هیقب  انا  ملاعلا  لها  ای  الا  »

؟ مینیبب ار  هظحل  نآ  مه  ام  دوش  یم  ادخ 

: میرادب هضرع  ترضح  هب 

ار وت  منک  اشامت  هک  هدب  رگد  یمشچ  وت        يور  رادید  قیال  تسین  هدید  نیا 
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: دنزبادص تسا ، نیا  شتالمج  نیلوا  دنک  روهظ  یتقو  هللااش  نا 

.مئاقلا مامالا  انا  ملاعلا ، لها  ای  الا 

.ما هدننک  مایق  ماما  نم  هک  دیشاب  هاگآ  ملاع ، لها  يا 

.مقتنملا ماصمصلا  انا  ملاعلا ، لها  ای  الا 

.ما هدنریگ  ماقتنا  ماصمص  نم  هک  دیشاب  هاگآ  ملاع ، لها  يا 

.ًاناشطع هولتق  نیسحلا  يّدج  َّنا  ملاعلا ، لها  ای  الا 

.دندرک دیهش  هنشت  ار  نیسح  مدج  هک  دیشاب  هاگآ  ملاع ، لها  يا 

.ًانایرع هوحرط  نیسحلا  يّدج  َّنا  ملاعلا ، لها  ای  الا 

.دندرک اهر  نایرع  ار  نیسح  مدج  هک  دیشاب  هاگآ  ملاع ، لها  يا 

.ًاناودع هوقحس  نیسحلا  يّدج  َّنا  ملاعلا ، لها  ای  الا 

.دندرک درخ  ینمشد  يور  زا  ار  نیسح  مدج  ندب  هک  دیشاب  هاگآ  ، ملاع لها  يا 
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رامت مثیم 

هدیکچ

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  یباحص  مثیم ، · 

.درک دازآ  دیرخ و  ار  مثیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع · 

.دوب یشورف  امرخ  مثیم  لغش  · 

.تفگ یم  نآرق  ریسفت  تسناد و  یم  هدنیآ  زا  ییوگشیپ  ملع  مثیم  · 

.داد وا  هب  ار  مثیم  تداهش  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع · 

( يدادغب رجات  نایرج   ) مثیم بانج  تامارک  · 

دسا ینب  زا  ینز  هدرب  وا  .تسا  هدوب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نارای  باحـصا و  زا  مثیم 
.دش فورعم  رامت  مثیم  هب  دوب  یشورف  امرخ  شلغش  هک  ییاج  نآ  زا  درک و  دازآ  دیرخ و  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب 

نآرق ریسفت  هدنیآ و  زا  ییوگشیپ 

.دنداد دای  هدنیآ ) رابخا  اهالب و  زا  ییوگ  شیپ  ملع   ) ایانم ایالب و  ملع  وا  هب  ترـضح  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ّرـس  باحـصا  زا  وا 
.تخومآ مالسلا ) هیلع   ) یلع رضحم  رد  ار  نآرق  ریسفت  مثیم  نینچمه 
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داد وا  هب  ار  مثیم  تداهش  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هب ار  ناسنا  میدق  رد   ) دنزیوآ یم  راد  هب  دننک و  یم  ریگتسد  ار  وت  نم  زا  سپ  دندومرف : دنداد و  وا  هب  ار  مثیم  تداهش  ربخ  ترضح 
تمکش يا  هبرض  اب  موس  زور  دکچ و  یم  نوخ  تا  ینیب  ناهد و  زا  مود  زور  دریمب ) یگنشت  یگنـسرگ و  زا  ات  دنتـسب  یم  تخرد 

.دنداد ناشن  وا  هب  ار  دش  دهاوخ  هتخیوآ  نآ  هب  هک  یتخرد  مه  دعب  یسر ، یم  تداهش  هب  ات  دننک  یم  هراپ  ار 

.درک یم  تدابع  دناوخ و  یم  زامن  اج  نآ  رد  تفر و  یم  تخرد  نآ  رانک  زور  ره  مثیم 

تـشگرب رد  دوب و  هتفر  جـح  هب  مثیم  دـندمآ ، هفوک  تمـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هک  یلاـس  ناـمه  ینعی  لاـس 60 ه ق  رد 
مایق ربخ  دوب و  هارمه  یفقث  راتخم  اب  نادنز  رد  .دنتخادنا  نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد  هفوک  هب  دورو  زا  لبق  ار  وا  داد  روتسد  هللادیبع 

.داد وا  هب  ار  راتخم  طسوت  هللادیبع  نتشک  راتخم و 

روتسد هللادیبع  .درکن  ار  راک  نیا  وا  یلو  دیوجب  يرازیب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  هک  تساوخ  زا  دیبلط و  ار  مثیم  هللادیبع 
يالاب رب  مثیم  .دـیربن  ار  شناـبز  دوشن  عقاو  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ییوگ  شیپ  هک  نیا  يارب  یلو  دـنتخیوآ  راد  هب  ار  مثیم  داد 

دربب و ار  مثیم  نابز  دـش  روبجم  هللادـیبع  هک  نیا  ات  تفگ  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئاضف  درک و  یم  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  راد 
.دیسر تداهش  هب  دندوب  هدومرف  ترضح  هک  روط  نامه  مثیم  درک و  هراپ  ار  شمکش  رجنخ  اب  ینوعلم  موس ، زور  رد 
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مثیم بانج  تامارک 

: تسا نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  هدش  لقن  يدایز  تامارک  مثیم  بانج  يارب 

نآ ياه  رتکد  دنداتـسرف و  جراخ  هب  ار  وا  دننک و  اوادم  ار  وا  دتـسناوتن  قارع  ياهرتکد  دش ، یتخـس  ضیرم  دادغب  یلاها  زا  يرجات 
دهد افـش  ارم  مثیم  امـش  مالغ  رگا  درک  ضرع  دـش و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  لسوتم  رجات  نیا  .دـندرک  باوج  ار  وا  مه  اج 

، تسا ترـضح  تمدخ  بدؤم  يدرف  هک  دید  دیـسر و  ترـضح  تمدـخ  ایور  ملاع  رد  .مزاس  یم  یهاگراب  هعقب و  مرح و  وا  يارب 
؟ یهد یمن  ار  درم  نیا  باوج  ارچ  دندومرف : درک و  درف  نآ  هب  ور  ترضح 

.تخاس مثیم  يارب  ار  مرح  نیا  تعجارم  زا  دعب  مه  رجات  داد و  افش  ار  درم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع شیالوم  نذا  هب  مه  مثیم 

یلیمکت بلاطم 

(1) باوخ رد  مثیم  ترضح  طسوت  یگدنز  جراخم  يارب  مداخ  هب  ییاه  هنیجنگ  نداد  ناشن  * 

رگیدمه تداهش  زا  ییوگشیپ  دسا و  ینب  عمجت  نادیم  رد  بیبح  مثیم و  دروخرب  * 

هرامش 74 ناتساد  تفگش ، ياهناتساد  بیغتسد ، نیسحلادبع  - 1
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لیمک

هدیکچ

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یباحص  لیمک ، · 

لیمک هب  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  ياعد  میلعت  · 

تنس لها  دزن  لیمک  ياعد  · 

جاجح تسد  هب  لیمک  تداهش  · 

لیمک راوج  رد  نینوفدم  · 

نیعبات ناگرزب  زا  نمی و  یلاها  زا  وا  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نارای  زا  ینامی  دایز  نب  لیمک 
داـیز نب  ثراـح  وا  ردارب  هک  تسا  نیا  خـیرات  ياـه  تربـع  زا  .دوب  دوـخ  ناـمز  رد  هفوـک  فورعم  دـهاز  دـباع و  تشه  زا  یکی  و 

.دناسر تداهش  هب  هزیاج  نتفرگ  يارب  ار  ملسم  نالفط  هک  تسا  یسک  نامه  دوب و  دایز  نب  هللادیبع  نارای  زا  هدولآ و  یصخش 

لیمک هب  مالسلا ) هیلع  ) رضخ ترضح  ياعد  میلعت 

نیمه نآ  هنومن ي  کی  .تفرگ  هرهب  ترـضح  تمدخزا  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  رـضحم  رد  يدایز  تدم  لیمک 
میدوب و هتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  هرـصب  دجـسم  رد  : » دـیامرف یم  شدوخ  .تسا  لیمک  ياعد  هب  فورعم  هک  تسا  ییاعد 

رد رضخ  ترضح  ياعد  دروم  رد  ترضح 
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.دوش یم  باجتسم  شیاعد  دناوخب  بش  نیا  رد  ار  اعد  نیا  سک  ره  دندومرف : دندرک و  یم  تبحص  نابعش  همین  بش 

رد دندومرف  دندرک و  میلعت  نم  هب  ار  اعد  ترضح  مدرک  لاؤس  ترضح  زا  اعد  نیا  دروم  رد  متفر و  ترـضح  لزنم  هب  دش  هک  بش 
لیمک ياعد  هب  اعد  نیا  نآ ، زا  دـعب  ناوخب ، ار  اعد  نیا  راب  کی  ترمع  رد  ای  راب ، کی  یلاس  ای  راب ، کی  یهام  اـی  هعمج ، بش  ره 

.دش فورعم 

تنس لها  دزن  لیمک  ياعد 

لبق یتدم  تفگ : نیلؤسم  زا  یکی  دنتفگ : یم  دوخ  ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  نایراصنا  نیسح  خیـش  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
لوغـشم هک  مدینـش  ار  امـش  يادـص  اه  نابایخ  زا  یکی  زا  روبع  ماـگنه  مدوب ، هتفر  يزنودـنا  تختیاـپ  اـتراکاج  هب  یتیرومأـم  يارب 

فقوت متساوخ  هدننار  زا  .مینک  یمن  رکف  دنتفگ : دندمآ ؟ اجنیا  هب  نایراصنا  ياقآ  مدیسرپ  نایفارطا  زا  دیدوب ، لیمک  ياعد  ندناوخ 
؟ يدروآ اجک  زا  ار  اعد  نیا  متفگ : متفر  ولج  دیآ ، یم  گرزب  رایـسب  هاگـشورف  کی  لخاد  زا  مدش  هجوتم  متفر  ادـص  لابند  دـنک ،
زا شیب  نآلا  ات  دـنا و  هتـشون  ابیز  یحارط  طـخ و  اـب  دـنا و  هدرک  هداـیپ  ذـغاک  يور  میارب  ما  هداد  ما ، هتفرگ  تنرتنیا  يور  زا  تفگ 

.ما هتخورف  تنس  لها  هب  اعد  نیا  زا  رازه  تسیب 

جاجح تسد  هب  لیمک  تداهش 

تموکح نارود  رد  .دـش  دـیعبت  صمَح  هب  تفالخ  هاگتـسد  ياه  يراک  فالخ  هب  ضارتعا  رطاخب  نامثع  تموکح  نامز  رد  لیمک 
هب مالسلا ) هیلع   ) یلع
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رارف هفوک  زا  دش ، هجوتم  لیمک  یتقو  دوب ، وا  يریگتسد  لابند  هب  جاجَح  ترـضح ، تداهـش  زا  سپ  .دش  بوصنم  تیِه  يرادنامرف 
.درک عطق  لاملا  تیب  زا  ار  شا  هلیبق  قوقح  لباقم  رد  مه  جاجح  درک و 

( مالـسلا هیلع   ) تبی لها  اب  يدایز  ینمـشد  هک  یـسیق  مهدا  ماـن  هب  يدرف  جاـجح  درک و  میلـست  ار  دوخ  شا  هلیبق  ییاـهر  يارب  اذـل 
هب ار  وا  یگلاس  نس 90  رد  درک و  ادج  ندب  زا  ار  لیمک  كرابم  رس  مه  وا  دناسرب ، تداهـش  هب  ار  وا  ات  درک  طلـسم  وا  رب  ار  تشاد 

.دناسر تداهش 

لیمک راوج  رد  نینوفدم 

يرثا رضاح  لاح  رد  هک  دننوفدم  ناکم  نیمه  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  ناگرزب  مالعا و  زا  يرایسب  یخیرات  ياه  لقن  قبط 
.تسا هدنامن  اه  نآ  روبق  زا 

هنانح دجسم 

.تسا هداد  خر  ناکم  نیا  رد  هعقاو  ود  یخیرات  ياه  لقن  هب  انب  .تسا  عقاو  نآ ، لامش  تمس  هفوک ، فجن و  هار  نیب  رد  دجسم  نیا 
روبع ناکم  نیا  رانک  زا  ار  ترضح  رهطم  ندب  یتقو  فجن  هب  هفوک  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هنابش  عییـشت  ماگنه  هک  نیا  یکی 

(1) .دش مخ  یتحاران  زا  راوید  دنداد  یم 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما تسیچ ؟ دشاب  یم  فجن  هار  رد  هک  نوتس  نیا  مدیسرپ : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگ : ناکـسم  نبا 
هزانج هک  یماگنه  يرآ ،

: دسیون یم  هحفص 290  لوا  دلج  لامالا  یهتنم  رد  یمق  ثدحم  - 1
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تخت هک  نانچ  دش ، مخ  شترـضح  تشذـگرد  رب  هودـنا  زا  نوتـس  نیمه  دـنداد  یم  روبع  اج  نیا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(1) .دش مخ  وا  رب  بلطملا  دبع  دورو  ماگنه  ههربا 

دجـسم نیا  نیمز  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا سدقم  رـس  هفوک ، هب  البرک  نادیهـش  كرابم  ياهرـس  لمح  ماگنه  هب  هک  نیا  مود 
.دش دنلب  دشاب  هدرک  مگ  ار  شردام  هک  هنانح )  ) يرتش هچب  هلان  هب  هیبش  ییادص  ماگنه  نیا  رد  دنا  هتفگ  .دنتشاذگ 

، دندیـسرپ ار  ّتلع  هک  یماگنه  درازگ ، زامن  تعکر  ود  هنانح  نوتـس  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ترـضح  هک  هدـش  لـقن  لـضفم  زا 
رد ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح مّدج  رس  دنربب ] دایز  نب  هللا  دیبع  دزن  ات  دندروآ  یم  هفوک  هب  ار  البرک  نادیهـش  ياهرـس  یتقو  : ] دندومرف

(2) .دنداهن اج  نیا 

(3) .تسا هدوب  نایحیسم ، یمیدق  رید  انح ،»  » زا هتفرگرب  مان  نیا  دنا  هتفگ  زین  یخرب 

اََّمل ُهَّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  ِّيِرَْغلا  ِقیِرَط  ِیف  ِِمئاَْـقلا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ج1 ص 290 ؛ لامآلا ، یهتنم  - 1
ِِبلَّطُْملا ُْدبَع  ِْهیَلَع  َلَخَد  اََّمل  َهَهَْربَأ  ُریِرَـس  َِکلَذَک  َنِینِمْؤُْملا ع َو  ِریِمَأ  یَلَع  ًانْزُح  ًافَـسَأ َو  یَنَْحنا  ع )  ) ٍِّیلَع َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِریِرَِـسب  اوُزاَج 

(455 ص : ج 97 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب   ) لاَم یَنَْحنا َو 
ِهِذَـه اَم  َُهل  َلیِقَف  ِْنیَتَعْکَر  ُهَدـْنِع  یَّلَـصَف  ِّيِرَْغلا  ِقیِرَط  ِیف  ِِلئاَْملا  ِِمئاَْقلِاب  ُقِداَّصلا ع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  اَنَالْوَم  َزاَج  َلاَـق : ِلَّضَفُْملا  ِنَع  - 2

(454 ص : ج 97 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب   ) اَنُهاَه ُهوُعَضَو  ِْنیَسُْحلا ع  َيِّدَج  ِْسأَر  ُعِضْوَم  اَذَه  َلاَق  ُهاَلَّصلا 
ص436 اه ، هرطاخ  نیمزرس  ینامز ، دمحا  - 3
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67 ص :

ماـما هباحـص  ناراـی و  زا  يرایـسب  هک  تسا  عقاو  هیوثلا »  » هربـقم قوف ، دجـسم  یکیدزن  رد  دراد و  یکچوـک  حیرـض  هناـنح  دجـسم 
.دنا هدش  نفد  اج  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

: دوش هدناوخ  هناّنح  دجسم  رد  ریز  ترایز  تسا  بسانم  دنیامرف : یم  نانجلا  حیتافم  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم 

ِْدبَع ابَا  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِهَدِّیَـس  ِهَرِهاَّطلا ، ِهَقیدِّصلا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنب  اَی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
َباتِْکلا َتْوََلتَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفُوْرعَْملاـِب ، َتْرَمَاَو  َهوکَّزلا ، َْتیَتآَو  َهولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ُُهتاـکَربَو ، ِهَّللا  ُهَمْحَرَو  ِهَّللا ،
َكُوَفلاخ َنیذَّلا  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  ُنیقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ًابِـسَتُْحم ، ِِهْبنَج  یف  يذَْألا ، یَلَع  َتْرَبَصَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَـهاجَو  ِِهتَوِالت ، َقَح 

ْمَُکل َنیِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  يرَْتفا ، ِنَم  َباخ  ْدَـقَو  ِیِّمُْألا ، ِِیبَّنلا  ِناـِسل  یلَع  َنُونُوْعلَم  َكُولَتَق ، َنیذَّلاَو  َكُولَذَـخ ، َنیذَّلا  َّنَاَو  َكُوبَراـحَو ،
، َِکئآِیلْوَِأل ًاِیلاُوم  َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  ِهَّللا ، ِلُوسَر  َْنب  اَی  َيالْوَم  اـی  َکـُْتیَتَا  َمیلَأـْلا ، َباذَْـعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاـضَو  َنیرِخأـْلاَو ، َنیلَّوَأـْلا  َنِم 

(1) .َکِّبَر َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َکََفلاخ ، ْنَم  َِهلالَِضب  ًافِراع  ِْهیَلَع ، َْتنَا  يذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم 

( هللا نیما  ترایز  لبق   ) لوا ترایز  رخآ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هقلطم  ترایز  باب  رد  نانجلا  حیتافم  - 1
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68 ص :

مالسلا يداو 

هدیکچ

.تسا ناهج  ناتسربق  نیرت  عیسو  نیرت و  یمیدق  مالسلا  يداو  · 

.توهرب يارحص  رد  رافک  حاورا  مالسلا و  يداو  رد  نینمؤم  حاورا  · 

مالسلا يداو  ناگدرم  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تبحص  · 

ینامی افص  یفاص  · 

ماگنه ربمایپ  هک  یلحم  ترضح ، ربنم  و  جع ) ) نامز ماما  نارای  تثعب  لحم  ربق - لاؤس  باذع و  نتشادرب   ) مالسلا يداو  ياهیگژیو  · 
(. دنهد یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  ار  تفالخ  مچرپ  تعجر 

مالسلا يداو  رد  دوجوم  ياهماقم  · 

(1) ماَلَّسلا .» يِداَو  َیلِإ  ُهَحوُر  ُهَّللا  ُهَرَشَح  اَّلِإ  اَِهبْرَغ  ِضْرَْألا َو  ِقْرَش  ِیف  ٌنِمُْؤم  یَْقبَی  َال  (:» مالسلا هیلع   ) قداصلا لاق 

مهیلع  ) حـلاص دوه و  حون و  مدآ و  ترـضح  ندـش  نفد  نآ  تمدـق  دـهاش  هک  تسا  ناـهج  ناتـسربق  نیرت  یمیدـق  مالـسلا  يداو   
اج نیا  درک  ضرع  داد و  ناشن  ربمایپ  هب  ار  مالسلا  يداو  نیمزرس  لیئربج  جارعم  بش  رد  نینچمه  .تسا  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا )

ار 10 نآ  یخرب  هک  ییاج  اـت  تسا  عیـسو  رایـسب  تعـسو  ظاـحل  زا  .تسا  ناربماـیپ  يالـصم  و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ تردـپ  دجـسم 
.دنا هتسناد  رتشیب  یتح  رتمولیک و  رد 15  رتمولیک 

،ج 6،ص286 راونالا راحب  - 1
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69 ص :

توهرب رد  رافک  حاورا  مالسلا و  يداو  رد  نینموم  حاورا 

يداو هب  ار  شحور  دنوادخ  دریمب  ملاع  برغ  ای  قرـش  رد  هک  ینمؤم  ره  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  قوف  ثیدـح  رد 
.دننک یم  لقتنم  نیمزرس  نیا  هب  مه  ار  ناگدرم  یخرب  ندب  هک  دنتسه  هلاقن  هکئالم  یخرب  یتح  دروآ » یم  مالسلا 

.دنتسه باذع  رد  هتسویپ  دنوش و  یم  عمج  اج  نآ  رافک  حاورا  هک  توهرب  يارحص  مان  هب  نمی  رد  تسا  ینیمزرس  لباقم  رد 

اب اه  تعاس  دتسیا و  یم  ناتسربق  نیا  رانک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندید  یم  اهراب  هک  تسا  مارتحا  اب  سدقم و  ردق  نآ  مالـسلا  يداو 
زا اه  هدرپ  رگا  : » دندومرف ترضح  دننک  یم  تبحـص  رگیدکی  اب  مه  حاورا  ایآ  دیـسرپ  باحـصا  زا  یکی  دنک  یم  لد  زار  ناگدرم 

«. دننز یم  فرح  مه  اب  دنا و  هتسشن  هقلح  هقلح  مه  اه  نآ  هک  ینیب  یم  دورب  رانک  تیاه  مشچ 

مالسلا يداو  ناگدرم  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تبحص 

: دندومرف مالسلاو و  هب  دندرک  ور  ترضح  دندرک ، یم  روبع  مالسلا  يداو  زا  باحصا  زا  يا  هدع  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يزور 

ُرَبَخ اَمَف  اَنَْدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَذَهَف  ْتَحُِکن  ْدَق  ْمُکَدَْعب  َجاَوْزَْألا  َّنَأ  ْتَمُِـسق َو  ْدَق  ْمُکَدَْعب  َلاَْومَْألا  َّنَأ  ْتَنِکُـس َو  ْدَق  ْمُکَدَْعب  َلِزاَنَْملا  َّنَأ  اوُمَلْعا  »
«. ْمُکَْدنِع اَم 

جاودزا امـش  دعب  ناتنارـسمه  دش و  میـسقت  ناتگرم  دعب  امـش  لاوما  دنتـسشن ، ناتلزانم  رد  یناسک  امـش  دعب  هک  دینادب  ناگدرم  يا 
دزن رابخا  نیا  دندرک ،
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مالسلا کیلع  دز : ادص  دیدن  ار  وا  یسک  اما  دش  یم  هدینش  شیادص  هک  یفتاه  ناتـسربق  بناج  زا  دیراد ؟ يربخ  هچ  امـش  تسام ،
دوس میداتسرف  شیپ  هچ  نآ  زا  میدید و  هنیع  هب  ار  دوب  هدش  هداد  هدعو  ام  هب  هچ  نآ  هک : تسا  نیا  ام  دزن  رابخا  اما  نینمؤملاریما ، ای 
ِداَّزلا َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوَزَتَف  : » دومرف درک و  ور  باحـصا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میدرک ، نارـسخ  میدرک  هک  یناـهانگ  رطاـخ  هب  میدرب و 

(1) .تسا اوقت  اه  هشوت  نیرتهب  دینک و  عمج  هشوت  داز و  ناتترخآ  يارب  سپ  يْوقَّتلا »

ینامی افص  یفاص 

تمس هب  هدرک  راوس  ار  يا  هزانج  هک  دندید  ار  يراوس  رتش  دندش  یم  در  مالـسلا  يداو  زا  زور  کی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح   
متسه و نمی  یلاها  زا  تفگ : تسیک ؟ هزانج  نیا  ییاجک و  لها  دندومرف : دندرک  مالـس  دنتفر  ولج  ترـضح  دیآ  یم  مالـسا  يداو 

ُلثِم ِِهتَعافَش  ِیف  یعُدی   » هک دوش  یم  نفد  یسک  اج  نیا  رد  نوچ  منک  نفد  اج  نیا  رد  ار  وا  هدرک  تیصو  هک  تسا  مردپ  هزانج  نیا 
.دنک یم  تعافش  ار  مدرم  دنا ) فورعم  برع  رد  تیعمج  يدایز  رد  هک   ) رضم هعیبر و  هلیبق  ود  هزادنا  هب  وا  ینعی  رَضُم » ٍهَعیبَر َو 

نآلا دندرک و  نفد  ار  وا  دعب  منم  صخش  نآ  انا » هللاو  : » دندومرف هبترم  هس  ترضح  هن ، تفگ : یـسانش  یم  ار  وا  دندومرف : ترـضح 
.دراد دوجو  ینامی  افص  یفاص  مان  هب  وا  دقرم 

ص 373 ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
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مالسلا يداو  ياه  یگژیو 

رد سکره  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تبرت  تکرب  هب  هک  نیا  ًالثم  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  يداو  يارب  ار  ییاه  یگژیو  تایاور  رد 
(1) .دوش یم  هتشادرب  وا  زا  رکنم  ریکن و  لاؤس  ربق و  باذع  دوش  نفد  اج  نآ 

ینامز دنوش و  یم  ثوعبم  اج  نیا  زا  دوعوم  يدـهم  نارای  زا  رفن  تسا 27  هعیش  ملـسم  تاداقتعا  زا  هک  تعجر  ماگنه  رد  نینچمه 
.دراپس یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  نیمزرس  نیا  رد  ار  تفالخ  مچرپ  ص )  ) مالسا ربمایپ  دنوش  عمج  ناربمایپ  یمامت  هک 

.دوش یم  اپرب  اجنیا  رد  جع )  ) نامز ماما  ربنم  نینچمه 

: دیوگ یم  یفوک  فنحا  نب  تارف 

، میدیسر (2) هیوث »  » هب هک  یماگنه  میدوب ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم  ترایز  مزاع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد 
: دندومرف دوب ؟ يزامن  هچ  نیا  مدیسرپ  دندروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دندش و  هدایپ  مالسلا  هیلع  ماما 

متشاد تسود  تسا ، مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ربنم  ّلحم  اجنیا   (3)« ِعِضوَملا اَذه  یف  َهّللا  َرُکْـشَا  ْنَا  ُْتبَبْحَا  ِِمئاقلا ، ِرَْبنِم  ُعِضوَم  اذه  »
.مروآ ياج  هب  رکش  زامن  اجنیا  رد  هک 

ص 233 ج 100 ، راونالاراحب ، ص 439 ؛ ج 2 ، بولقلاداشرا ، - 1
ص 162] هفوکلا ، خیرات  ص 87 ؛ ج 2 ، نادلبلا ، مجعم   ] دشاب یم  هفوک  یکیدزن  رد  یلحم  مان  هَّیَِوث  دسیون : یم  توقای  - 2

ص 343 ج 5 ، راربألا ، هیلح  ص 459 ؛ همامالا ، لئالد  - 3
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72 ص :

مالسلا يداو  رد  دوجوم  ياه  ماقم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مرح  یسوط  خیش  باب  یجورخ  لباقم  تمسق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) حلاص دوه و  ترـضح  مان  هب  يا  هربقم 
هیلع  ) قداص ماما  و  جع )  ) نامزلا بحاص  ماقم  مان  هب  یماقم  نینچمه  .تسا  دیدرت  لحم  ناشیا  هب  قلعت  تحـص  هچرگ  .دراد  دوجو 

(. تسا تدابع  فقوت و  لحم  يانعم  هب  ماقم   ) دراد دوجو  ناتسربق  نیارد  مالسلا )

هعیش ياملع  نفدم  فجن 

.دـننامب ناما  رد  ربق  راشف  لاؤس و  زا  ترـضح  تکرب  هب  ات  دـندش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدـنهانپ  ناگرزب  اـملع و  زا  يرایـسب 
: تسا ریز  بیترت  هب  اهنآ  نفد  لحم  هرجح  هرامش  املع و  فیراعم  زا  یخرب 

هرجح 1)  ) یقارع نیدلا  ءایض  اقآ 

هرجح 11)  ) يراصنا یضترم  خیش 

هرجح 15)  ) یمق سابع  خیش  يرون و  ثدحم  موحرم 

هرجح 26) ( ) دنوخآ ) یناسارخ مظاک  دمحم  یناهفصا و  نسحلاوبا  دیس 

هرجح 31)  ) نادنزرف ییوخ و  مساقلاوبا  دیس 

هرجح 47) ( ) هورع بحاص   ) يدزی مظاک  دمحم  دیس 

هرجح 48) ( ) تاعجارملا بحاص   ) نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دیس 

پچ تمـس  ینیمخ  یفطـصم  دیـس  یناپمک و  یناهفـصا  دمحم  خیـش  قاتا  نورد  هتـسدلگ  تسار  تمـس  الط  ناویا  هتـسدلگ  رانک 
یلح همالع  هاگمارآ  ورهار  نورد  هتسدلگ 
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.یلیبدرا سدقم  هاگمارآ  هتسدلگ  تسار  تمس  پچ  تمس  هتسدلگ 

تایلاع تابتع  رد  هارمه  www.Ghaemiyeh.comیناحور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

فجن اب  عادو 

(2  ) یلع مناناج  ناج  يا  یلع  مناج  یلع  مناج 

ترد زا  ینارم  ار  ام  ترورپ ، مغ  رسمه  نآ  ترسمه ، ناج  هب  الوم 

(2  ) یلع مناناج  ناج  يا  یلع  مناج  یلع  مناج 

متفر مدید و  ار  وت  ربق  مدمآ و  نم 

متفر مدیسوب و  وت  كاخ  بدا  يور  زا 

ییآ نم  رادید  هب  وت  مگرم  مد  رد  ات 

متفر مدید و  ار  وت  ربق  مدمآ و  نم 

مشاب وت  نارای  فص  رد  ازج  زور  ات 

متفر مدییاس و  وت  هاگرد  هب  راسخر 

تروضح هب  مدوب  هدمآ  هنگ  قرغ  نم 

متفر مدیدرگ و  وت  ياطع  لومشم 

مدرگ رد  نیا  يادگ  ما  هدمآ  نم 

مدرگ روانش  شتیانع  رحب  رد 

تسین یبیع  مندمآ  یهت  تسد  اب 

مدرگرب یهت  تسد  اب  هک  تسا  بیع 
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75 ص :

البرک

هدیکچ

(: مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یگژیو  راهچ  · 

تسا ناشیا  هّیرذ  زا  تماما  لسن  - 1

( نانجلا حیتافم  بحاص  هب  تیانع   ) ترضح ربق   كاخ  رد  افش  - 2

مالسلا      )) هیلع   ) يداه ماما  یباحص  نایرج   ) اعد تباجا  - 3 

ناسنا رمع  زا  ندشن  بوسحم  - 4 

نیملاظ تایانج  · 

( تمایق رد  نیسحلا  راّوز  نیا  يادن  شرع ، رد  ادخ  تایز  دننام  (: ) مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  ترایز  راثآ  · 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  بادآ  · 

یحیسم رجات  نایرج  · 

لسوت رکذ  · 

تایلاع تابتع  رد  هارمه  www.Ghaemiyeh.comیناحور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ِِهتَیّرُذ و یف  هَمامِإلا  َلَـعَج  نَأ  ِِهلتَق  نِم  مالـسلا ) هیلع   ) َنیَـسُحلا َضَّوَع  یلاـعت  َهللا  ّنإ  (: » مالـسلا هیلع   ) قداـصلا رقاـبلا و  لاـق   76 ص :
(1)« ِهِرمُع نِم  ًاَعِجار  ًاَیئاج و  ِهِِرئاز  َماّیأ  ُّدَُعت  هِربَق و ال  َدنِع  اعُدلا  َُهباجإ  ِِهَتبُرت و  ِیف  َءافِّشلا 

البرک             هب  هبعک  تمرح  ساپ  هب  یتفر  وت  يالبرک  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

وت يالبرک  لد  یقیقح  هبعک  دش  وت  يادف  ملاع  ود  ناج  هک  يا  هتشک  يا 

هک تسا  نیا  نآ  يانعم  دیاش  متـسه ! نیـسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  ینعی   (2)« نیسح نِم  اَنَا  یّنِم و  نیـسح  : » دندومرف ربمایپ 
ربارب رد  یگژیو  زایتما و  راهچ  دـنوادخ  نیمه  يارب  .دـنام  یمن  ربمغیپ  مالـسا و  زا  مه  یمان  ، دوب یمن  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا رگا 

.دومرف تیانع  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  تداهش 

تماما لسن  اما  دنناما ، ود  ره  هک  نیا  اب  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نایم  زا  دنوادخ  ِِهتَیّرُذ » یف  هَمامِإلا  َلَعَج  نَأ  :» لوا
.داد رارق  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا هّیرذ  نادنزرف و  رد  ار 

.تسا هداد  رارق  ترضح  ربق  كاخ  رد  ار  افش  دنوادخ  ِِهَتبُرت » ِیف  َءافِّشلا  و  : » مود

317 ص : صنلا ، یسوطلل ،)  ) یلامألا - 1
، لضاف رگـشهوژپ  هتـشون  مهدراهچ ، هلاقم  ینیما ،» هماّلع  هماندای   » ك.ر ثیدح  نیا  مهم  ياوتحم  حیـضوت  دانـسا و  ندید  يارب  - 2

.یناسارخ يدوبهب  رقاب  دّمحم  داتسا 
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77 ص :

.تسا يدرد  ره  يافش  تسا و  انثتسا  تسا ، زاتمم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ربق  كاخ  اما  تسا  مارح  مالسا  رد  كاخ  ندروخ 

هتفگ اهرتکد  .دوب  هدش  زمرق  هعلاطم  ترثک  زا  مردپ  نامـشچ  دنک  یم  لقن  نانجلا  حـیتافم  باتک  بحاص  یمق  سابع  خیـش  دـنزرف 
تبرت زا  يا  هّرذ  تفگ : يدرک ؟ هچ  مردـپ  متفگ : هدـش ، بوـخ  مردـپ  نامـشچ  مدـید  زور  کـی  دـنک  هعلاـطم  دـیابن  رگید  دـندوب 

.متفرگ افش  مدیشک  منامشچ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا

(. هللااش نا   ) تسا باجتسم  ترضح  ربق  دزن  اعد  هِربَق » َدنِع  اعُدلا  َُهباجإ  و  : » موس

رهطم هبق  ریز  البرک  ورب  دـندومرف  دـندرک  راضحا  ار  باحـصا  زا  یکی  دـندش  ضیرم  دـندوب  هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ماـما 
.نک اعد  نم  يافش  يارب  یتفرگ  رارق  هک  ترضح 

البرک هب  مهاوخ  یم  تفگ  يور ؟ یم  اجک  درک  لاؤس  وا  زا  یـسک  دوش  جراخ  هنیدـم  زا  تساوخ  هک  نیمه  داـتفا  هار  یباحـص  نیا 
وت دنتساوخ  یم  ترضح  .تسا  هوعدلا  باجتسم  ماما  تفگ : دیدنخ و  صخش  نآ  .منکاعد  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  يارب  مورب و 

تـسود هک  دراد  ییاه  ناکم  دنوادخ  هن ، دندومرف : ترـضح  .درک  ضرع  ار  نایرج  ترـضح و  تمدخ  تشگرب  .دـننک  ناحتما  ار 
.نک اعد  میارب  ترضح  ربق  رانک  ورب و  البرک  هب  دنناوخب ، ار  ادخ  دننک و  اعد  مدرم  اج  نآ  دراد 
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78 ص :

یمن بوسحم  شرمع  زا  درب  یم  رس  هب  رفس  رد  ترـضح  رئاز  هک  یتّدم  ینعی  ِهِرمُع » نِم  ًاَعِجار  ًاَیئاج و  ِهِِرئاز  َماّیأ  ُّدَُعت  و ال  : » مراهچ
.دوش

نیملاظ تایانج 

هب یـسک  اـت  دـندناسر  یم  تداهـش  هب  ار  نیرئاز  یتح  دـندرک ، یم  عطق  اـپ  تسد و  يرایـسب  نارگمتـس  ناراـّبج و  خـیرات  لوط  رد 
یم هک  ربق  هب  بآ  اما  تسب ، بآ  اهراب  یّتح  دز  مخـش  ار  البرک  نیمز  اهراب  یـسابع  لکوتم  .دورن  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا ترایز 

ْمِهِهاْوفَِأب َو ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری   » یلو دننک  شوماخ  ار  غارچ  نیا  دنتـساوخ  یم  تفر ، یمن  ولج  دش و  یم  عمج  مه  يور  دیـسر 
.درک دهاوخ  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  هکنآ  لاح  دننک و  شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  «. (1) ِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا 

( مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  ترایز  راثآ 

( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  نامتمعن  یلو  .تسا  زجاع  شنایب  زا  نابز  هک  دراد  باوث  ردـق  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز 
هدرک ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  لثم  هِشْرَع (2) » َقْوَف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  ِْنیَسُْحلا ع  َْربَق  َراَز  ْنَم  : » دندومرف

.تسا

هیآ 8 فص  - 1
85 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 2
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79 ص :

سک ره  « (1) رَّخََأت اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دنک  ترایز  تفرعم  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رهطم  دقرم 

نیـسح نارئاز  دنیاجک  ِْنیَـسُْحلا »؟ ُراَّوُز  َْنیَأ  دـنز « : یم  ادـص  يدانم  دوش  یم  هک  تمایق  زور  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
؟ دوب هچ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  زا  امش  دوصقم  دوش  یم  هتفگ  اه  نآ  هب  دنوش ، یم  دنلب  مدرم  زا  يا  هدع  مالسلا ،) هیلع  )

يور زا  ام  دـنیوگ : یم  ُْهنِم » َبُِکتْرا  اَّمِم  َُهل  ًهَمْحَر  َو  َهَمِطاَف ، ٍِّیلَِعل َو  ًاـّبُح  َو  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًاـّبُح  ُهاَْـنیَتَأ  َنُولوُقَیَف : » 
.میتفر ترایز  هب  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تداهش  هب  تبسن  يزوسلد  رطاخب  و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف یلع و  و  ص )  ) ربمایپ هب  تبحم 

تیب لها  هب  قحلم  مِِهتَجَرَد » ِیف  ْمُهَعَم  ُْمْتنَأَف  ْمِِهب ، اوُقِْحلُأَف  : » دنیوگ یم  دـهد و  یم  ناشن  ناشیا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ابع لآ  نت  جـنپ 
.(2) دیتسه اه  نآ  ماقم  هجرد و  رد  اه و  نآ  اب  مه  امش  دیوش  مالسلا ) هیلع  )

دنتـسناد یم  مدرم  رگا  « (3) اقْوَش اُوتاََمل  ِلْضَْفلا  َنِم  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْربَق  ِهَراَیِز  ِیف  اَـم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
.دنداد یم  ناج  قوش  زا  دراد  باوث  تلیضف و  ردق  هچ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز 

ص86 صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 1
497 ص : ج-5 ، مالسلا ، مهیلع  همئألا  ماکحأ  یلإ  همألا  هیاده  - 2

142 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک  - 3
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80 ص :

باوث و  ردب ، يادهش  زا  دیهش  رازه  شاداپ  لوبقم و  هرمع  جح و  رازه  باوث  ترـضح  رئاز  هب  دنوادخ  دندومرف : همادا  رد  ترـضح 
یم تظفاحم  ار  وا  فارطا  عیمج  زا  هک  دهد  یم  رارق  وا  لیکو  ار  یکلم  دنوادخ  دهد ... ، یم  هلوبقم  هقدـص  رازه  راد و  هزور  رازه 
یم رافغتسا  وا  يارب  دننک و  یم  نفک  دنهد و  یم  لسغ  ار  وا  دنوش و  یم  رضاح  وا  هزانج  رب  هکئالم  دریمب  لاس  نامه  رد  رگا  دنک ،
رئاز وا  دنز  یم  ادص  يدانم  اقْوَش » َْنیَسُْحلا  َراَز  ْنَم  اَذَه  ٍداَنُم  يِداَُنی  : » دندومرف هک  ییاج  ات  ...دننک  یم  عییـشت  شربق  ات  ار  وا  دننک و 
هدرک ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  رطاخب  دسر  یم  وا  هب  ریخ  هچ  ره  ینعی   ) .تسا مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ربق 

(. تسا

َمْوَی َُهل  ُْتنِمَض   » دنک ترایز  ار  مالسلا )) هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما   ) وت رسپ  ود  ای  وت  ای  نم  سکره  دندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ 
لوه و زا  ار  وا  تماـیق  زور  رد  منک  یم  تنامـض  نم  ِیتَجَرَد (1) » ِیف  یِعَم  ُهَرِّیَـصُأ  یَّتَح  اَهِدـِئاَدَش  اَِهلاَوْهَأ َو  ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  ْنَأ  ِهَماَیِْقلا 

.منک لقتنم  مدوخ  هاگیاج  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  ییاج  ات  مهد  تاجن  تمایق  ياه  یتخس 

دشاب هدایپ  رگا  دور ، نوریب  شا  هناخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  دصق  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
ینیـسح رئاح  هب  هک  ینامز  دنک و  یم  كاپ  وا  زا  یهانگ  دنک و  یم  تیانع  وا  هب  يا  هنـسح  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  تباب  دـنوادخ 

دش مامت  شترایز  لامعا و  هک  ینامز  دسیون و  یم  ناگتفای  تاجن  ناراگتسر و  فیدر  رد  ار  وا  دنوادخ  دسرب  مالسلا ) هیلع  )

306 ص : ج 18 ، لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  - 1
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ِهَّللا ص َلوُسَر  َّنِإ  : » دیوگ یم  دیآ و  یم  شیوس  هب  یکلم  دنک  یم  نتـشگرب  دصق  هک  یماگنه  دسیون و  یم  نیزئاف  فیر  رد  ار  وا 
ار تلمع  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادـخ  لوسر  یَـضَم » اَم  ََکل  َرِفُغ  ْدَـقَف  َلَمَْعلا  ِِفنْأَتْـسا  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َكُؤِْرُقی 

(1) .دش هدیزرمآ  يدوب  هداد  ماجنا  ناهانگ ) زا   ) هچ نآ  هک  نک  زاغآ  هرابود 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  بادآ 

هراشا

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  دـیورب ، ادهـشلا  دیـس  تراـیز  هب  دـیهاوخ  یم  دـیوش  یم  ـالبرک  نیمزرـس  دراو  دـیراد  زیزع  نیرئاز  اـما 
ًابوُرْکَم ًانیِزَح  َِلُتق  َْنیَـسُْحلا  َّنِإَف  ًاناَشْطَع  ًاِعئاَج  ًاّرَبْغُم  ًاثِعَـش  ٌبوُرْکَم  ٌنیِزَح  ٌبِیئَک  َْتنَأ  ُهْرُزَف َو  ِْنیَـسُْحلا ع  َهَراَیِز  َتْدَرَأ  اَذِإ  : » دندومرف

و هنشت ، بل  اب  مه  ترضح  هکارچ  دینک  ترایز  یگنـشت  یگنـسرگ و  اب  هودنا  مغ و  اب  ار  هللادبع  یبا  ، (2)« اناَشْطَع ًاِعئاَج  ًاّرَبْغُم  ًاثِعَش 
.تسا هدیسر  تداهش  هب  هودنا   مغ و  اب 

.دورب مالسلا ) هیلع   ) ماما ترایز  هب  هار  رابغ  درگ و  اب  و  رفس ، لاح  اب  ناشیا  رئاز  هک  تسا  نیا  ترضح  ترایز  تابحتسم  زا  اذل 

یحیسم رجات  نایرج 

هیصوت هب  دید و  کچوک  یگدنز  يارب  ار  هرـصب  درک و  ینالک  دوس  شتالماعم  زا  یکی  رد  هرـصب  یلاها  زا  یحیـسم  راّجت  زا  یکی 
اب یگدنز  يارب  شناکیدزن 

132 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک  - 1
131 ص : تارایزلا ، لماک  - 2
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اه یکیدزن  نامه  رد  هک  يریاشع  هب  راچان  هب  دندرک ، تقرس  ار  شلاوما  مامت  نانزهار  ریسم ، رد  دش ، دادغب  یهار  شا  ییاراد  مامت 
ار تلع  دـید و  لوحتم  ار  نانآ  لاوحا  عاضوا و  یـصاخ  مایا  رد  درک ، یم  چوک  درک و  یم  راک  ناـنآ  هارمه  درک و  هعجارم  دـندوب 

فرـشم البرک  ترایز  هب  میهاوخ  یم  ام  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبعابا  نادیهـش ، رـالاس  يرادازع  ماـیا  دـنتفگ  دیـسرپ ،
امـش يرود  تفگ  یـسانش ، یمنار  ام  ماما  یتسین و  ناملـسم  هک  وت  دنتفگ  .میآ  یم  امـش  هارمه  مه  نم  تفگ  یحیـسم  درم  .میوش 

.دیربب دوخ  هارمه  مه  ارم  تسا ، تخس  يارب 

رفس لاح  نامه  اب  مالسلا ) هیلع   ) همئا ریاس  سکعرب  هک  هدش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا ترایز  بادآ  رد  دیـسر ، البرک  هب  هلفاق 
ترایز زا  ام  یتقو  نیشنب  ام  لیاسو  رانک  وت  یحیسم  درم  يا  دنتفگ : هعیش  ناناوج  نیا  اذل  دیورب  ترایز  هب  یگنشت  یگنسرگ و  اب  و 

شلاح تسا و  هیرگ  لوغشم  یحیسم  درم  نیا  دندید  دنتشگرب  ترایز  زا  یتقو  .میرب  یم  مه  ار  وت  میدرک  قارتا  هک  اجره  میتشگرب 
وا هب  ار  نیتداهـش  هک  نیا  زا  دعب  .منک  یم  فیرعت  ناتیارب  دعب  دینک  ناملـسم  ارم  لوا  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  دنتفگ : هدـش ، لوحتم 

هدوشگ مرح  ياهرد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  .درب  مباوخ  امـش  لیاسو  رانک  نم  دیتفر  امـش  یتقو  تفگ : دـش ، ناملـسم  دـندرک و  نیقلت 
.دیروایب ارم  نیرئاز  تسیل  دیورب  دومرف : اه  نآ  هب  .دنا  هتفرگ  ار  شفارطا  يا  هدـع  .دـمآ  نوریب  مرح  زا  يراوگرزب  ياقآ  کی  دـش ،

یتسیل مود  هعفد  دنتفر و  تسین ، لماک  تسیل  نیا  دندومرف : دـندرک و  هاگن  ترـضح  .دـندروآ  ار  یگرزب  تسیل  کی  دـنتفر  اه  نآ 
: دندومرف ترضح  زاب  دندروآ ،
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: دـندومرف اـقآ  یحیـسم ، درم  نیمه  زج  میتـشون  ار  همه  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  دـنتفر ، موس  هعفد  يارب  .تسین  لـماک  تسیل  نیا 
هداوناخ نیا  مدیمهف  .دنتشون  تسیل  نآ  رد  مه  ارم  مان  دنداد  روتسد  دعب  تسا ؟ هدماین  ام  ترایز  هب  وا  رگم  اِنتَحاِسب » َلََزن  دق  سیلأ  »

.دنتسه مرک  فطل و  نادناخ 
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لسوت رکذ 

تسا              نیسح  ياپ  فک  كاخ  مرس 

رشحم يادرف  رد  هک  تروص  نآ  شوخ  نم  لد  دشاب  ما  یتسه  مامت  دیدنبن  ار  ممشچ  گرم  تقو  هب  ملاع  نابوخ  ینازرا  تشهب 

هب ام  مالس  داد  ناج  بل  هنشت  هک  یماما  هب  ام  مالس  تسا  قشع  هبعک  هک  یمیرح  هب  ام  مالس  نیسح  يالبرک  هب  نیسح و  هب  ام  مالس 
وا                     رکیپ  ادج ز  تسد  ود  هب  ام  مالس  اروشاع  موی  رادملع  هب  ام  مالس  مشاه  ینب  نشلگ  هم 
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نیسح يالوت  زا  زیربل  هک  تسا  نیسح  يامیس  هب  نم  مشچ  هک  تسا  نیسح  ياشامت  نم  تشهب  تسا  نیـسح  يارحـص  نونجم  ملد 
تسا نیسح  ِياپ  ِفک  ِشقن  نآ  رب  تسا 

رکـشل و ریما  نیـسح  يودـع  ِگنـس  وچ  بلق  تخوسن  نیـسح  يافـص  زا  رپ  میرح  هب  ام  دورد  نیـسح  ياونین  يالعم  سدـق  يوکب 
نیسح يادخ  هر  رد  دوخ  یتسه  داد  هک  نیسح  يادخ  هر  رد  دوخ  یتسه  داد  هک  نیسح  يالبرک  ياقس 

(2  ) نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

نزب ادص  ار  نیسح  يا  هتسکش  لد  هک  رگا 

نزب ادص  ار  نیسح  يا  هتسخ  لولم و  رگا 

(2  ) نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

نم راهب  يوتسرپ  تفرعم ، راهب  نیا  رد 

نزب ادص  ار  نیسح  يا  هتسکش  رپ  هچ  رگا 

(2  ) نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

بش غرم  وچمه  وت  ارچ  دز ، هدیپس  هدش  رحس 

نزب ادص  ار  نیسح  يا  هتسب  هنارت  زا  بل 

(2  ) نیسح نیسح  نیسح  نیسح 

مرح هب  دورو  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رصتخم  ترایز 

ُمالَّسلَا ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِهَّللا ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، هَْوفِـص  َمَدآ  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ُمالَّسلَا ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، ِحوُر  یـسیع  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یـسُوم  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع 

، ِهَّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  هَمِطاف  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِّیِـضَّرلا ، ِنَسَْحلا  َثِراَو  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِهَّللا ِلوُسَر  ِّیِـصَو  ٍِّیلَع  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع 
ْتَخانَاَو َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ُّیِقَّْتلا ، ُّرآْبلا  ُّیِـصَْولا  اَـهُّیَا  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُقیّدِّصلا ، ُدـیهَّشلا  اَـهُّیَا  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ِنَع َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَاَو  هاکَّزلا ، َْتیَتآَو  هولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  َِکب ، َنیقِدْـحُملا  ِهَّللا  هَِکئالَم  یلَع  ُمـالَّسلَا  َکـِلْحَِرب ،
.ُُهتاکََربَو ِهَّللا  هَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنیقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَعَو  ِرَْکنُْملا ،
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هب  لسوت 

 

مدش وت  ياپ  هب  رگ  راخ  نوچ  دنز  جوم  ورک  وت  تسد  گر  ره  رد  میآ  تماب  هب  زاب  مور  هک  اجره  مدـش   وت  يالتبم  قشع  هر  رد  ات 
لوبقم جح  مدیوگ  هتشرف  شرع  زا  مزان                                     یم  مه  رصم  زیزع  هب  ادرف 

اجنیا تساغوغ  نم  بلق  شوگ  هب  اجنیا  تسا  نیگمغ  هچ  ایادخ  زورما  مرازلگ  نیا  تسم  ایادـخ  زورما  هدرک  ییاشگ  لکـشم  ادـخ 
لد ار  منیسح  مدید  مدوخ  دندیـشک  نوخ  رد  ار  قشع  اجنیمه  تسا  هآ  دایرف و  زا  رپ  هک  وس  نآ  رد  تسا  نیزح  يارهز  دنزرف  یکی 

تدیرب یم  رجنح  هک  مدید  مدوخ  شنیبج  رب  دز  یم  گنس  اب  یکی  وا  يوزاب  تسد و  هب  دز  یم  یکی  هتسکش 

ما هداهن  رـس  وت  كاخ  رب  مدـش  وت  يادـگ  هک  منم  تخبـشوخ  مدـش  وت  ياوه  رتوبک  هنهک  نم  مدـش  وت  يانـشآ  شیوخ و  هناگیب ز 
مدش وت  يازع  سلجم  رئاز  ات  مدش  وت  ياهب  یب  مالغ  زورماک  ریگم  هدروخ 

رون یکی  اجنیا  تسارهز  هلان  يادـص  اجنیا  تسا  زیربل  هدـقع  زا  ملد  زورما  مرادـیب  نکم  مباوخ  رگا  زورما  هدرک  ییالبرک  ار  ام  هک 
وا يولهپ  رب  دز  ریت  اب  یکی  هتسشن  لتاق  شا  هنیس  يور  هب  دندیربرـس  ار  اه  هلال  مامت  تسا  هاگلتق  يدنلب  نآ  رانک  تسا  نینبلا  ما  لد 

تدیرب رس  رهاوخ  مشچ  شیپ  هب  شنینزان  بلق  ریت  اب  یکی 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح اما م  رهطم  مرح  لخاد  نکاما 

تسا و اعد  تباجتـسا  ياه  ناکم  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا رهطم  ربق  رانک  هبق و  ریز  مرح  لـخاد  ناـکم  نیرتمهم 
ٍِبئاغ ِةَوعَد  نِم  ًَهباِجا  ُعَرـسَا  ءیَـش  َسَیل  : » دـندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  .دـنک  اـعد  یـسک  ره  يارب  اـج  نیا  رد  ناـسنا  تسا  بساـنم 

.دوش یم  تباجا  رتدوز  ییاعد  ره  زا  نمؤم  رس  تشپ  اعد  ینعی   (1)« ٍِبئاِغل

.دراد رارق  حیرض  هب  کیدزن  هلصاف  رد  تسا  هاگلتق  هب  فورعم  هک  ترضح  تداهش  لحم  هتبلا 

دنا هدش  نفد  ترضح  ياپ  نییاپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  هک  تسا  نیا  رطاخب  تسا  هشوگ  شش  رهطم  حیرـض  هک  نیا 
نفد نیسح  ماما  هنیـس  يور  مه  مالـسلا ) هیلع   ) رغـصا یلع  ترـضح  یلقن  هب  .تسا  هدیبسچ  مهب  هک  تسا  حیرـض  ود  تقیقح  رد  و 

.دنا هدش 

رد هک  دندرک  نفد  یعمج  تسد  ربق  کی  رد  مه  اب  ار  اه  نآ  رتشیب  البرک  يادهش  نفد  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ترضح 
يالاب دندیسر  تداهش  هب  اروشاع  مایق  نایرج  رد  هک  یناسک  مامت  هوالعب  اه  نآ  یماسا  .دراد  رارق  ترـضح  حیرـض  یقرـش  تمـسق 

.تسا هدش  هتشون  حیرض 

301 ص : یعادلا ،) هدع  همجرت   ) شیاین یگدنب و  نییآ  - 1
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ربمغیپ و باحـصا  زا  نینچمه  هفوک و  ياهقف  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باحـصا  ناـگرزب  زا  نوچ  رهاـظم  نب  بیبح  لـثم  مه  یخرب 
رهطم ربق  کیدزن  هناگادج  يربق  رد  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

.دنتسه نفد  البرک  فارطا  رد  س )  ) بنیز ترضح  دنزرف  نوع  یحایر و  دیزی  نب  رح  نینچمه  .دندرک  نفد  ترضح 

هیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  هون  دباع و  دـمحم  دـنزرف  هک  تسا  باجم  میهاربا  دیـس  هب  طوبرم  یکچوک  حیرـض  رهطم  مرح  ياهتنا  رد 
يا وت  رب  مالس  یبا » ای  کیلع  مالسلا  : » تفگ مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رهطم  ربق  هب  باطخ  دش و  مرح  دراو  يزور  .تسا  مالـسلا )

هب رطاخ  نیمه  هب  نم ، دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ینعی  يدـلو » ای  کیلع  مالـسلا  و  : » هک دینـش  ییادـص  رهطم  حیرـض  فرط  زا  مردـپ ،
.(1) دش فورعم  هدش  هداد  باوج  ینعی  باجم  میهاربا 

خیش ینارهط ، نیـسحلادبع  خیـش  یناردنزام  نسحلاوبا  الم  ینارحب ، فسوی  خیـش  یلامث ، هزمحوبا  لثم  ناگرزب  املع و  زا  يرایـسب 
نفد ترضح  رهطم  نحص  رد  يریمشک  نیسح  دمحم  دیس  هللا  تیآ  يزاریش و  یقت  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  یناهفصا ، نیـسح  دمحم 

.دنتسه

ریبک ریما  ناخ  یقت  دمحم  ازریم  راجاق و  هاش  دمحا  راجاق ، هاش  یلع  دـمحم  راجاق ، هاش  نیدـلا  رفظم  لثم  یناریا  نیطالـس  زا  یخرب 
.دنتسه نوفدم  ترضح  مرح  رد 

ص 183 نیبلاطلا ، باسنا  یف  یلیصألا  - 1
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مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  ترایز 

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  یمق  هیولوق  نب  رفعج  لجا  خـیش 
: ییوگ یم  یتسیا و  یم  مرح  رد  رب  تارف ، رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  ربق  ینک  ترایز  هک  یتساوخ  یماگنه 

امیف ُتاـبِّیَّطلا  ُتاـیِکاَّزلاَو  َنیقیّدِّصلاَو  ِءآدَـهُّشلا  ِعیمَجَو  َنیِحلاَّصلا  ِهِداـبِعَو  َنیلَـسْرُْملا  ِِهئآـِیْبناَو  َنیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئـآلَم  ُمالَـسَو  ِهَّللا  ُمـالَس 
ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِهَحیـصَّنلاَو  ِءآفَْولاَو  ِقیدْـصَّتلاَو  ِمیلْـسَّتلِاب  ََکل  ُدَهْـشا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنب  اَـی  َکـْیَلَع  ُحوَُرتَو  يدَـتْغَت 

، َنینِمْؤُْملا ِریما  ْنَعَو  ِِهلوُـسَر ، ْنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ِمَضَتْهُْملا ، ِموـُلْظَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ، ِّیِّصَوـْلاَو  ِِملاـْعلا ، ِلیلَّدـلاَو  ِبَجَْتنُْملا ، ِطـْبِّسلاَو  ِلَـسْرُْملا ،
َنََعلَو َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعاَو  َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص  اِمب  ِءآزَْجلا  َلَْضفا  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ِنَعَو 
ْمَُکل ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّناَو  ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِتارُْفلا ، ِءآم  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َلاح  ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َِکتَمْرُِحب ، َّفَخَتْـساَو  َکَّقَح  َلِهَج  ْنَم  ُهَّللا 

ُهَّللا َمُکْحَی  یّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  یتَرُْـصنَو  ٌِعبات ، ْمَُکل  اَن  اَو  ٌِعباتَو ، ْمَُکل  ٌمِّلَـسُم  یْبلَقَو  ْمُْکَیلا ، ًاِدفاَو  َنینِمْؤُْملا  ِریما  َْنب  اَی  َُکْتئِج  ْمُکَدَعَو ، ام 
ُهَّللا َلَتَق  َنیِرفاْکلا ، َنِم  ْمُکَلَتَقَو  ْمُکََفلاخ  ْنَِمبَو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ْمُِکبایِِإبَو  ْمُِکب  ّینا  ْمُکِّوُدَـع ، َعَم  ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  َنیمِکاـْحلا ، ُْریَخ  َوُهَو 

.ِنُْسلَْألا يْدیَْألِاب َو  ْمُْکتَلَتَق  ًهَّما 

: وگبو نابسچب  حیرض  هب  ار  دوخ  وش و  هضور  لخاد 
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َْکیَلَع ُمالَّسلا  َمَّلَـسَو ، ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِْنیَـسُْحلاو ، ِنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِألَو  ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  ُعیطُْملا  ُحـِلاَّصلا  ُدـْبَْعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا 
، َنوُّیِرْدَْـبلا ِِهب  یـضَم  اـم  یلَع  َْتیَـضَم  َکَّنا  َهَّللا  ُدِهْـشاو  ُدَهْـشا  َِکنَدـَبَو ، َکِـحوُر  یلَعَو  ُُهناوْـضِرَو  ُهـُتَرِفْغَمَو  ُُهتاـکََربَو  ِهَّللا  ُهَـمْحَرَو 

َلَْـضفا ُهَّللا  َكازَجَف  ِِهئآَّبِحا ، ْنَع  َنوُّبآّذلا  ِِهئآِیلْوا ، ِهَرُْـصن  یف  َنوُِغلابُْملا  ِِهئآدْعا ، ِداهِج  یف  َُهل  َنوُحِـصانُْملا  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاجُْملاَو 
َْتَغلاب ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا  ِهِْرما ، َهالُو  َعاطاَو  ُهَتَوْعَد ، َُهل  َباجَتْساَو  ِِهتَْعیَِبب ، یفَو  ْنَّمِم  ٍدَحا  ِءآزَج  یفْواَو  ِءآزَْجلا  َرَفْواَو  ِءآزَْجلا  َرَثْکاَو  ِءآزَْجلا 

اهَحَْـسفا ِِهنانِج  ْنِم  َكاطْعاَو  ِءآدَـعُّسلا ، ِحاوْرا  َعَم  َکَحوُر  َلَعَجَو  ِءآدَـهُّشلا ، ِیف  ُهَّللا  َکَثَعَبَف  ِدوُهْجَْملا ، َهَیاغ  َْتیَطْعاَو  ِهَحیـصَّنلا ، ِیف 
ُدَهْشا ا ًاقیفَر  َِکئلوا  َنُسَحَو  َنیِحلاَّصلاَو ، ِءآدَهُّشلاَو  َنیقیّدِّصلاَو  َنیِّیبَّنلا  َعَم  َكَرَشَحَو  َنیّیِّلِع ، یف  َكَرْکِذ  َعَفَرَو  ًافَرُغ  اهَلَْـضفاَو  ًالِْزنَم ،

َْنَیبَو َکَْنَیبَو  اـنَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَجَف  َنیِّیبَّنِلل ، ًاـِعبَّتُمَو  َنیِحلاَّصلاـِب ، ًایِدَـتْقُم  َكِْرما ، ْنِم  ٍهَریـَصب  یلَع  َْتیَـضَم  َکَّناَو  ْلُْـکنَت ، َْملَو  ْنِهَت  َْمل  َکَّن 
.َنیمِحاَّرلا ُمَحْرا  ُهَّناَف  َنیِتبْخُْملا ، ِلِزانَم  یف  ِِهئآِیلْوا  ِِهلوُسَر َو 
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( مالسلا هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  هب  لسوت 

حلاص دبع  ار  یلع  نب  نیـسح  سابع  تساوخ  یم  ار  شیوخ  ماما  رـشحم  حبـص  ات  ار  قاشع  بش  سابع   تساپ  ات  رـس  قح ز  لامج 
دوب ایند  رد  هک  نویمـشاه  رینم  ردـب  دوب  سانلا  عجـشا  تعاجـش  نادـیم  هب  ار  افو  قشع و  تریغ و  مزاـنب  تسا  نینبلا  ما  هداز  هچرگا 

لسوت تسد  شنماد  رب  نزب  جئاوحلا  باب 

سابع تسـالوم  يوساـم  رب  یلو  ثداوح  زور  زا  هک  دـناد  ادـخ  ساـبع  تساـه  لد  نشور  غارچ  ساـبع  تساـتکی  مسق  ییاـتکی  هب 
سابع تسابیز  ره  رتابیز ز  هک  سابع  تسایرد  هرطق و  تریغ  هک  سابع  تساهنت  همقلع  مد  نآ  زا  سابع  تسارهز  شرداـم  نکیلو 

سابع تساقآ  اخس  دوج و  رد  هک  سابع  تسادرف  نایصاع ، عیفش 
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( مالسلا هیلع   ) لضفلا ابا  ترضح  تّیصخش 

هدیکچ

(( س  ) نینبلا ما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع جاودزا  ( ) مالسلا هیلع   ) لضفلاابا دلوت  · 

(( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  هزانج  عییشت  ( ) مالسلا هیلع   ) سابع تعاطا  · 

(( مالسلا هیلع   ) هللادبعابا زا  ینابیتشپ  ( ) مالسلا هیلع   ) لضفلاابا تیالو  زا  تیامح  · 

( ایانم ایالب و  ملع  اقز -  ملعلا  قز  ( ) مالسلا هیلع   ) مشاه ینب  رمق  ملع  · 

( ماش رد  ادهش  رهطم  ياهرس  ( ) مالسلا هیلع   ) لضفلاابا تدابع  · 

( همان ناما  شریذپ  مدع  ( ) مالسلا هیلع   ) سابع يرادافو  · 

.ءادَهُشلا ُعیمَج  اِهب  ُهُِطبغَی  ِهَّنَجلا  یف  ًهَجَرَد  ُسابعلا  َیِمَِعل  َّنِا  مالسلا :) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  لاق 

یم هطبغ  وا  هب  ادهـش  یمامت  هک  دراد  یماقم  هجرد و  تشهب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع میومع  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
.دنروخ

( مالسلا هیلع   ) لضفلاابا دلوت 

هک لیقع  شردارب  هب  ترضح  .دننک  جاودزا  دنتساوخ  یم  ترضح  تیصو  قبط  نینمؤملاریما  س )  ) ارهز ترـضح  تداهـش  زا  دعب   
ار برع  لیابق 
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ار هیبالک  ینب  همطاف  مه  لیقع  .دشاب  برع  نانز  دمآ  رس  تعاجش  تداشر و  رد  هک  نک  یفرعم  نم  هب  ار  ینز  دومرف : تخانش ، یم 
نینبلا ما  ار  وا  اذل  دندیسر ، تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا باکر  رد  اه  نآ  همه  دمآ و  ایند  هب  رسپ  راهچ  وا  زا  هک  درک  یفرعم 

.تسا يردام  نینچ  دنزرف  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاابا .دندیمان  یم  اهرسپ  ردام  ینعی 

باکر رد  لاـس  و 10  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تمدـخ  رد  لاـس  ردپ و10  رـضحم  رد  لاس  شفیرـش 14  رمع  لاس  زا 34 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسح شیالوم 

( مالسلا هیلع   ) سابع تعاطا 

، تسا ناوج  لـضفلابا  دـننک ، یم  ناراـب  ریت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شردارب  ندـب  یتـقو  هک  سب  نیمه  شتعاـطا  فـصو  رد 
یم هچ  مردارب  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا دشکب  ریـشمش  دـمآ  هک  نیمه  تسا ، مشاه  ینب  ناناوج  هدـنامرف  تسا ، دـنمتردق 

، دش کشا  زا  رپ  شیاه  مشچ  .دوش  هتخیر  یـسک  زا  ینوخ  مهاوخ  یمن  دومرف : هک  يدرک  شومارف  ار  نامردارب  تیـصو  ایآ  ینک ؟
.درک تعاطا  درشف و  ریشمش  هضبق  رب  ار  تسد  اما 

( مالسلا هیلع   ) لضفلاابا تیالو  زا  تیامح 

تیامح اب  ماما  شکب  ار  وا  درکن  تعیب  رگا  يریگب و  تعیب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح زا  دیاب  هک  تشون  همان  هنیدم  مکاح  هب  دیزی  یتقو 
اقآ دنک  تراسج  ماما  هب  تساوخ  مکاح  هک  نیمه  .دش  هرامالاراد  لخاد  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاابا
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.دننک هعطق  هعطق  ار  وت  دنزیرب و  مشاه  ینب  ناناوج  اب  سابع  مردارب  ات  میوگ  یم  يریبکت  ییایب  رتولج  مدق  کی  رگا  دندومرف :

ماما هک  هدرک ا م  یگدـنز  يروط  ایآ  میا  هدرک  هچ  نامنامز  ماما  يارب  اـم  نازیزع  شتیـالو ، زا  تیاـمح  زا  مه  نیا  شتعاـطا  زا  نآ 
؟ دنک باسح  نم  يور  منامز 

( مالسلا هیلع   ) مشاه ینب  رمق  ملع 

هیلع  ) لضفلابا ینعی  اقز ،» ملعلا  قز  یلع  نبا  سابع  نا  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  سب  هلمج  نیمه  میوگب  شملع  زا  مهاوخب  رگا 
.تسا یهالا  ینّدل و  ملع  زا  هیانک  هک  تسا  هدیشون  ردام  زا  ریش  اب  ار  ملع  مالسلا )

( مالسلا هیلع   ) لضفلاابا تدابع 

یم میـسقت  ارقف  نیب  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  امرخ  نان و  ياه  هسیک  ردـپ ، لـثم  .تسا  هتـشاد  مه  تداـبع  مالـسلا ) هیلع   ) لـضفلابا
رثا دـشخرد و  یم  هام  لثم  يرـس  کـی  مدـید  دـیوگ : یم  يدرمریپ  دـندرب ، دـیزی  دزن  ار  ادهـش  رهطم  ياهرـس  یتقو  نینچمه  .درک 

سابعلا لضفلابا  مشاه  ینب  رمق  رهطم  رـس  دنتفگ : تسا ؟ دـهاز  دـباع و  مادـک  رـس  نیا  مدرک  لاؤس  .تسادـیپ  شیناشیپ  رد  هدـجس 
.تسا مالسلا ) هیلع  )

( مالسلا هیلع   ) سابع يرادافو 

ناما مه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مردارب  يارب  ایآ  دیـسرپ : لوا  دروآ  همان  ماما  وا  يارب  هیلع  هللا  تنعل  رمـش  اعوسات  رـصع  هک  مه  یتقو 
، هن تفگ  یتقو  تسه ؟
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؟ دشابن ناما  س )  ) ارهز همطاف  نادنزرف  يارب  یلو  دشاب  ناما  هیبالک  ینب  همطاف  نادنزرف  يارب  ایآ  دنک  تتنعل  ادخ  دومرف : ترضح 

سابعلا لضفلاابا  ای  یما  تنا و  یب  اب  دندومرف : ناشیا  ترایز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  دیـسر  یماقم  هب  تافـص  نیا  رطاخب 
.دیسر یجئاوحلا  باب  ماقم  هب  اذل 
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هاگ همیخ 

نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نبا  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا 

هیلع  ) تیبلها باحـصا و  ربکا و  یلع  هاگ  همیخ  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) سابعلا لضفلاابا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا هاگ  همیخ  اج  نیا 
.تسا مالسلا )

ماما همیخ  طسو ، رد  .دـنا  هدرک  تسرد  یـضرف  ار  اهانب  نیا  اما  .تسا  اج  نیمه  ترـضح  هاگ  همیخ  لحم  یخیراـت  ياـه  لـقن  قبط 
ایبنا و زا  مادک  ره  .تسا  هداتفا  قافتا  یبیجع  رایسب  تانایرج  ناکم  نیا  رد  .تسا  هدوب  باحـصا  همیخ  نآ  فارطا  و  مالـسلا ) هیلع  )

.تسا هدمآ  شیپ  ناشیارب  یلکشم  دندیسر  یم  اج  نیا  هب  هک  ایلوا 

مه مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  .دش  ینوخ  دروخ و  نیمز  هب  دیزغل و  شیاپ  دیـسر  اج  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  یتقو 
.دش روطنیمه 

دندش رادیب  باوخ  زا  هک  نیمه  .دندوب  هدیباوخ  اج  نیارد  دنتشگ  یمرب  نیفـص  گنج  زا  هک  یتقو  مه  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
نوخ زا  ییایرد  ار  اج  نیا  باوخ  رد  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـش  هچ  دندیـسرپ  باحـصا  نوعجار » هیلا  انا  اـنا هللا و  : » دـندومرف

، درکن تکرح  بسا  رگید  دیـسر  اج  نیا  هب  یتقو  مرحم  مود  زور  دش ، مه  روط  نیمه  .دز  یم  اپ  تسد و  نآ  رد  منیـسح  هک  مدـید 
همه ي تسیچ ؟ نیمزرـس  نیا  مان  رگم  دندیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  .درکن  تکرح  مه  زاب  دندرک  ضوع  بکرم  تفه  ات 

راگنا اما  دنتفگ ، ار  اه  مسا 
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یِّنِإ َّمُهَّللا   » دز ادـص  تقو  تسا ، البرک  اج  نیا  مان  دـنتفگ : ات  .دوب  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ شّدـج  هک  تسا  یمان  نآ  لاـبند  ترـضح 
اپرب ار  اه  همیخ  ملضفلابا  داد  روتـسد  .موش  یم  هدنهانپ  وت  هب  اه  يراتفرگ  تالکـشم و  زا  ایادخ  « (1) ءاَلَْبلا ِبْرَْکلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ 
نیا دنرب ، یم  يریـسا  هب  ار  مبنیز  هک  تسا  ییاج  اج  نیا  دنـشک ، یم  ار  ام  هک  تسا  ییاج  نامه  اج  نیا  تسام ، لتقم  اج  نیا  دینک 

.دننک یم  رپرپ  ار  مرغصا  یلع  هک  تسا  ییاج  اج 

البرک نیمزرـس  يا  مالـسلا  گنردـیب  اج  نیا  دـییاشگب  راب  تسا  یهگ  لزنم  شوخ  دـییاشگب  راب  تس  البرک  اـج  نیا  دـییاشگب  راـب 
نک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مدمآ 

رون لزنم  يا  مالسلا  گندخ  دیآ  مرغـصا  يولگ  رب  تسا  یهر  كدنا  ناکم  نیز  ّتنج  هب  ات  تس  انـشآ  اج  لد و  اب  شکاخ  بآ و 
نک زاس  ار  تینامهم  رتسب  ادخ 

شنامیتی تروص  هب  یلیـس  دـندشک ، شتآ  هب  ار  اه  همیخ  دـندرک ، تراغ  ار  اه  همیخ  اه ، همیخ  نیا  اب  دـندرک  هچ  اروشاع  زور  اـما 
متفگ دـیآ ، یم  نوریب  دوش و  یم  همیخ  لخاد  مه  ییوناـب  کـی  تسا ، نتخوس  لاـح  رد  يا  همیخ  مدـید  دـیوگ : یم  يوار  دـندز ،

.دنازوسب ار  وا  شتآ  مسرت  یم  تسا  همیخ  نورد  مرامیب  منک  هچ  تفگ : ینک ؟ یمن  رارف  وت  ارچ  مناخ 
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زا میا  هداتفا  ناج  هب  شتآ  لد ، زوس  زا  دوخ  هک  ام  هدش  مراتسرپ  شتآ  میرامیب  بش  رد  هدش  مرات  بش  عمش  دزوس و  یم  اه  همیخ 
يا هدش  مرادملع  شتآ  وا ، ياج  اما  بشما  نیـسح  رادملع  يا  يدوب ، ام  ياقـس  نیا  زا  شیپ  هدش  مراز  لد  رای  اه ، هلعـش  رگید  هچ 

دنامن يرادافو  رای  ام  شیپ  بشما  مغ ، زج  هدش  مراک  نتخوس  لد  اضق ، زا  تسه  یتدـم  زوسب  یهاوخ  یم  دـنچ  ره  ارم  ناج  کلف 
مرات بش  عمش  اه ، هلعش  رگید  هچ  زا  عمش  وچ  منازوس  باوخ و  یب  رحس ، ات  ار  بش  هک  نم  هدش  مرای  نیمه  اهنت  مییاهنت ، بش  رد 

هدش
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هیبنیز لت 

.هتاکرب هللا و  ۀمحر  ربصلا و  لبج  ای  کیلع  مالسلا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تخا  ای  تاداسلا و  ۀمع  ای  يربک  بنیز  ای  کیلع  مالسلا 

برطضم س )  ) بنیز یب  یب  هک  تسا  ییاج  نامه  اج  نیا  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح هاگلتق  لباقم  اج  نیا  تسا  هیبنیز  لت  اج  نیا 
.دید یم  ار  هاگلتق  يدوگ  يدنلب ، يالاب  زا  یب  یب  هک  تسا  ییاج  نآ  اج  نیا  .دوب 

مردارب هک  يرفس  رد  درک  طرش  رفعج  هللادبع  اب  جاودزا  تقو  .دنـشاب  نابرهم  مه  هب  همه  نیا  هک  يردارب  رهاوخ و  میرادن  ملاع  رد 
.مشاب شهارمه  مه  نم  دیاب  دراد  البرک  هب  نیسح 

هیقر ای  بابر و  ای  هنیکـس  ای  موثلک  ما  ای  بنیز و  ای  : » دز ادص  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا هک  یتقو  نآ  یب  یب  لد  هب  تشذگ  هچ  ادـخ 
.دش نادیم  یهار  درک  عادو  شبنیز  اب  .متفر   منم  ظفاحادخ  مالسلا ،» یّنم  ّنکیلع 

مبکرم امیپ  شرع  يا  حانجلا  وذ 

مبنیز رکف  هب  اما  موریم 

(2  ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم  دنزب  ادص  یه  دینـش ، ییانـشآ  يادص  هک  دوب  هدیـسر  اج  نیمه  هب  دیاش  دوب ، هتفرگن  هلـصاف  یلیخ  زونه 
وت متسین  نم  دش ، نادیم  یهار  منیسح  هک  يا  هظحل  نآ  دومرف : .منک  یلمع  ار  س )  ) همطاف نامردام  تیـصو  مدمآ  شاداد  دز  ادص 

یهاگن يدنلب ، نیمه  يالاب  دمآ  دینش ، ار  شنیسح  یسک  یب  یبیرغ و  يادص  مه  تقو  کی  .سوبب  ار  منیسح  يولگ  ریز  نم  ياج 
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َْکیَلَع یَّلَـص  ْهاَدَّمَُحم  اَو   » درک دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شناتـسد  هردص » یلع  سلاج  رمـشلا  و   » دـنیبب درک  هاگلتق  يدوگ  يوس  هب 
رگید اَدِّرلا (1) » ِهَماَمِْعلا َو  ُبُولْـسَم  اَفَْقلا  َنِم  ِْسأَّرلا  ُزوُزْحَم  ِءاَضْعَْألا  ُعَّطَقُم  َءاََلبْرَِکب  ٌعیِرَـص  ِءاَمِّدلِاب  ٌلَّمَُرم  ٌْنیَـسُح  اَذَـه  ِءاَمَّسلا  ُکِیلَم 

ار اه  هتـسکش  هزین  اه و  هتـسکش  ریـشمش  هاگلتق ، يدوگ  نایم  دمآ  بنیز  هک  يا  هظحل  نآ  ات  دیدن  ار  رگیدـمه  ردارب  رهاوخ و  نیا 
: دز یم  ادص  دز و  رانک 

تشاد ندب  رد  یناشن  کی  نم  لگ  ار  وا  میوج  یم  ما  هدرک  مگ  یلگ 

تشاد نت  هب  هنهک  نهاریپ  یکی  ار  وا  میوب  یم  مسر ، یم  لگ  ره  هب 

113 ص : ج 4 ، بوشآرهش ،) نبال  ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  - 1
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مرح فارطا  تاماقم 

.دوش داجیا  نید  رد  دوب  نکمم  هک  دوب  یتافیرحت  هلأسم ي  ناشتما  دروم  رد  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  ياه  ینارگن  زا  یکی 

دوش یم  ادهشلا  دیس  قح  رد  هک  ییاه  ملظ  زا  یکی  .دنک  فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم  زا  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  فیرحت 
.دراد دوجو  اوشاع  هعقاو  رد  هک  تسا  یتافیرحت  نیمه 

نارئاز هک  نیا  رطاخب  مادص  نامز  رد  تشادن و  دوجو  ًالبق  دراد ، دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا مرح  فارطا  هک  یتاماقم  زا  یخرب 
یم فلت  نآ  رد  ار  رئاز  ترایز  تقو  دـندرک و  تسرد  ار  یلعج  تاماقم  نیا  دـننک ؛ مورحم  ادهـشلا  دیـس  ترایز  قیفوت  زا  ار  هعیش 

.دندرک

نیا رد  ماقم  نالف  دندرک  اعدا  دنشورفب  ار  ناشسانجا  هک  نیا  يارب  هبسک  یخرب  ای  دورب  الاب  ناشکلم  تمیق  هک  نیا  يارب  مه  یخرب 
هیلع  ) ماما اب  دعس  رمع  رادید  لحم  هضف ، ریـش  ماقم  کشم ، ماقم  ًالثم  .تسین  اه  نآ  زا  یخرب  يارب  يربتعم  دنـس  چیه  اذل  .تسا  اج 

كرابم ناتسد  ندش  عطق  لحم  يارب  یتح  مالسلا ،) هیلع   ) رغصا یلع  تداهش  ماقم  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  تداهش  ماقم  مالـسلا ،)
.میرادن يدنس  مه  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاابا

نآ تعامج  زامن  تقو و  لوا  زامن  ضیف  زا  یهاگ  دوش ، یم  هتفرگ  یلعج  تاماقم  نیمه  يارب  رئاز  تقو  زا  زور  کی  تاقوا  یهاگ 
تصرف نیا  ناسنا  تسا  رتهب  سپ  .دوش  یم  مورحم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا مرح  رد  مه 
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.دنک ترایز  دشاب و  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاابا ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مرح  رد  ار  مک  رایسب 

دنک یم  ضوع  ار  شدوخ  ياج  بآ  تسا و  یلمر  ـالبرک  نیمز  نوچ  .تسین  تسرد  تسا ، تارف  رهن  ماـن  هب  هک  یبآ  نیا  نینچمه 
.تسا رضم  هدولآ و  رایسب  یلعف  رهن  نیا  و 

.درک هدافتسا  ریش  بآ  زا  ناوت  یم  بآ  نیا  اب  لسغ  باوث  يارب  تسا و  تارف  دور  زا  فجن  البرک و  بآ  مامت 

تمدخ اج  نیا  رد  یناسک  تسا  روهـشم  هک  جـع )  ) نامزلا بحاص  ماقم  یکی  .دراد  يرتشیب  ترهـش  هک  تسه  رگید  ماقم  ود  هتبلا 
.دنا هدیسر  جع )  ) نامز ماما 

یم ناشّدـج  ترایز  يارب  تقو  ره  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا  فورعم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  غاـب  ماـقم و  مه  یکی 
.دندرک یم  تحارتسا  هدرک و  فقوت  اج  نیا  رد  دندمآ 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عادو  ترایز 

َلِیتَق اَی  َکیَلَع  ُمالِّسلَا  ِهللا ، َهَِصلاخ  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َهَوفَص  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َهَجُح  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َيالوَم ، اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِءوُس نَع  الَف  ِمقَا  نِا  َو  ٍَهلالَم ، نَع  الَف  ِضمَا  نِاَف  ٍلاق ، ٍِمئَـسال َو ال  ٍعِّدَِوم  َمالَـس  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءابَرُغلا ، َبیِرَغ  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءامَّظلا ،
ِیف َمایِقلا  َو  َِکئانِِفب ، َماقَملا  َو  َكِدَهـشَم ، یِلا  َدوَعلا  ُهللا  َِینَقَزَر  َو  َِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدهَعلا  َرِخَآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  َنیِرباصلا ، ُهللا  َدَعَو  اِمب  ٍنَظ 

.ِهَرِخآلا اینُّدلا َو  ِیف  مُکَعَم  ِینَلَعجَی  َو  مُِکب ، ینَدَعسَی  نَا  ُلَئسَا  ُهاِّیا  َو  َکِمَرَح ،

رگید عادو  ترایز 

: وگب نک و  هیرگ  رس و  دزن  رد  تسیاب  ار ، ترضح  نآ  ینک  عادو  یهاوخ  نوچ 

، َنیِرباَّصلا ُهَّللا  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ  ِءْوُس  ْنَع  الَف  ِْمقا  ْناَو  ٍَهلالَم ، ْنَع  الَف  ْفِرَْصنا  ْناَف  ٍِمئَـس ، الَو  ٍلاق  ٍعِّدَُوم ال  َمالَـس  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
َّبَر َنیمآ  َكِدَهْـشَم ، یف  َنْوَْکلاَو  َکِمَرَح ، یف  َماقُْملاَو  َکـَْیلا ، َدْوَْعلا  َِینَقَزَرَو  َکـِتَرایِِزل ، یّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ـال  َيـالْوَم  اـی 

.َنیَملاْعلا

نآ دزن  زا  ورب  نوریب  يروط  تسا و  وت  زرح  ناـما و  ثعاـب  راـک  نیا  هک  یتـسرد  هب  لاـمب  نآ  رب  ار  دوـخ  ندـب  ار و  حیرـض  سوـبب 
َْکیَلَع ُمالَّسلا  ِماقَْملا ، َباب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  وگب : نکم و  وا  رب  تشپ  دشاب و  ربق  بناج  هب  تیور  هک  ترضح 
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اَذه یف  َنیمیقُْملا  َیِّبَر  َهَِکئالَم  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهاجَّنلا ، َهَنیفَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِماصِْخلا ، َهَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآْرُْقلا ، َکیرَـش  ای 
.ُراهَّنلاَو ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمَرَْحلا ،

.ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َنوُعِجار  ِْهَیلا  اَّناَو  ِهَّلل  اَّنا  وگب : و 
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( مالسلا هیلع   ) لضفلا ابا  ترضح  عادو  ترایز 

تسا و یلاـمث  هزمح  ُوبا  تیاور  رد  هک  ار  عادو  تراـیز  نیا  وگب  فیرـش و  ربـق  دزن  ورب  ار ، ترـضح  نآ  ینک  عادو  یهاوخ  نوـچ 
: دنا هدرک  رکذ  زین  ءاملع 

، َنیدِـهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َّمُهللا  ِهَّللا ، ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمبَو  ِِهباتِِکبَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلا ، َْکیَلَع  ُأْرقاَو  َکیعْرَتْساَو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْـسا 
ُهَعَم ینْرُـشْحاَو  ینَْتیَْقبا ، ام  ًادـَبا  ُهَتَرایِز  یْنقُزْراَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکلوُسَر  یخا  ِْنبا  َْربَق  یتَرایِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهللا ال 

، َِکب ِنامیْإلا  یَلَع  ینَّفََوتَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهللا  َِکئآِیلْواَو ، َِکلوُسَر  َْنَیبَو  ُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْفِّرَعَو  ِنانِجلا ، ِیف  ِِهئآـبآ  َعَمَو 
ّیبَر ای  ُتیـضَر  ْدَـق  ّیناَف  ْمِهِّوُدَـع ، ْنِم  ِهَءآرَْبلاَو  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألاَو  ٍِبلاط  یبا  ِْنب  ِّیلَِعل  ِهَیالِْولاَو  َِکلوُسَِرب ، ِقیدْـصَّتلاَو 

.ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َِکلِذب ،

.نک اعد  نیملسم  نینمؤم و  شیوخ و  ردام  ردپ و  دوخ و  يارب  هاگ  نآ 
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نیمظاک

هدیکچ

( دادغب ناتسربق   ) نیمظاک شیادیپ  · 

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  تیصخش  · 

( ناتسلگنا ریفس  هب  تیانع  ( ) مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  تامارک  · 

( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  تیصخش  · 

( نادنز رد  تلصابا  هب  تیانع  () مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  تامارک  تازجعم و  · 

یضر و دیس  هیولوق ، نب  دمحم  نبرفعج  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  دیفم ، خیـش  ( ) مالـسلا هیلع  ) نیمظاک همئا  راوج  رد  نینوفدم  · 
( یضترم

( نئادم ناویا  یسراف ، ناملس  هعبرا ، باون  ینیلک ، موحرم  دقرم  اثارب ، دجسم   ) دادغب نکاما  · 

(1)( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما َربق  َو  ص )  ) هللا لوسر  َربق  َراز  نَمَک  دادغِبب  یبَا  راز  نَم  مالسلا :) هیلع   ) اضرلا لاق 

میا هدمآ  دیما  دص  هب  وت  هگرد  رب  انکردا  دارم  هبعکوت  يوک  يا 

انکردا   داوج  قح  دوج  رهظم  يو  انکردا  داش  وت  نیگمغ ز  لد  ره  و ي 

ص33 لصف 15 ، رابخالا ، عماج  - 1
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نیمظاک شیادیپ 

هیلع  ) مظاک ماـما  تداهـش  زا  سپ  دوب و  دادـغب  ناتـسربق  ادـتبا  رد  هک  تسا  قارع  روشک  تختیاـپ  دادـغب  رهـش  هب  لـصتم  نیمظاـک 
ار مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هک  نیا  زا  دعب  دش و  شیرق  ناتـسربق  هب  فورعم  دندومن  نفد  ناتـسربق  نیا  رد  ار  ترـضح  هک  مالـسلا )

هناخ مرح  فارطا  راوگرزب  ماما  ود  نیا  هب  هقالع  رطاخب  مدرم  مک  مک  دش و  نیمظاک  هب  روهشم  دندومن  نفد  ناتـسربق  نامه  رد  مه 
.دش رهش  هب  لیدبت  دنتخاس و 

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  تیصخش 

رد 20 دندمآ و  ایند  هب  هنیدم  هکم و  نیب  یلحم  ءاوبا  نیمزرـس  رد  يرمق  يرجه  لاس 128  رفص  متفه  رد  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 
دوخ نامز  درف  نیرت  حلاص  نیرتدباع و  هک  دنتسه  ییاقآ  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  .دندیـسر  تماما  هب  یگلاس 

نوراه دندوب و  تدابع  زامن و  لوغشم  دندوب ، ینادنز  دیشرلا  نوراه  فلتخم  ياه  نادنز  رد  هک  یلاس  مامت 14  رد  ترضح  .دندوب 
زج ماما  زا  ام  دـنتفگ  یم  دـندش و  یمن  راک  نیا  هب  رـضاح  دـنناسرب  تداهـش  هب  ار  ماما  تفگ  یم  هک  ناـناب  نادـنز  زا  مادـک  ره  هب 
رد لاس 183 و  بجر  رد 25  درک و  ارجا  ار  نوراه  روتـسد  يدوهی  کهاش  نبا  يدنـس  هکنیا  ات  میا  هدیدن  يزیچ  یبوخ  تدابع و 

دنزرف زا  ناشیا  ترایز  تلیضف  رد  .دناسر  تداهش  هب  نوراه  ّمس  اب  نادنز  رد  ار  ترضح  تماما  لاس  زا 35  سپ  یگلاس ، نس 55 
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نآ دننام  دنک  ترایز  دادغب  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یـسک  : دندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  شراوگرزب 
.تسا هدرک  ترایز  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربق  هک  تسا 

( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  تامارک 

ناتسلگنا ریفس  هدننار  یسوم  جاح  مان  هب  يدرف  دندومرف : یم  یناسارخ  یئاجر  نیملسملا  مالسالا و  تجح  ترـضح  مراوگرزب  ردپ 
: تسا هدرک  لقن  دادغب  رد 

میدیسر هاگدورف  هب  یتقو  .میورب  شلابند  مه  اب  ایب  تسا  هاگدورف  رد  هدمآ و  ناتسلگنا  زا  مرهوش  تفگ : دیبلط و  ارم  ریفـس  رـسمه 
ار وا  هیرگ  تلع  دش و  تحاران  ریفس  .تسا  هدش  زمرق  هیرگ  تدش  زا  شنامشچ  هدرک و  هیرگ  رایسب  شرسمه  دید  ناتـسلگنا  ریفس 

یم يدـنزرف  رگا  مرادـن ، يدـنزرف  نم  یلو  میا  هدرک  جاودزا  مه  اب  تسا  لاس  دـنچ  ام  اما  تسین ، يا  هلأسم  تفگ : مناـخ  دیـسرپ ،
دیرادن و هدیقع  امش  متفگ  اه  نآ  هب  نم  دیوگ : یم  یسوم  جاح  .مدوبن  اهنت  سک و  یب  نآلا  نم  دمآ و  یم  تلابقتـسا  هب  وا  میتشاد 

نم هب  ریفـس  دـنیآ ، یم  ناشیا  يافـشلاراد  هب  ناشجئاوح  اه و  يراتفرگ  يارب  همه  هک  میراد  یجئاوحلا  باـب  رهـش  نیا  رد  اـم  هنرگ 
دهد نم  هب  يرسپ  دنوادخ  ات  دنک  یتیانع  نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  رگا  هک  شاب  دهاش  وت  یـسوم  جاح  تفگ 

هیـضق دـندرک و  هیرگ  ود  ره  مه  دـعب  موش ، یم  ناملـسم  مه  نم  تفگ  شرـسمه  هلـصافالب  موـش  یم  ناملـسم  وـت  روـضح  رد  نم 
.تشذگ
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ره دندرک و  نهپ  يا  هداجس  مدید  مدش  لزنم  دراو  یتقو  هناخ ، لخاد  ایب  تفگ  مدیـسرپ ، ار  عوضوم  دیبلط ، ارم  ریفـس  یتدم  زا  دعب 
؟ روطچ متفگ  مینک ؟ راک  هچ  دیاب  ندـش  ناملـسم  يارب  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  متفگ  مدرک  بجعت  دـنا ، هدیـشوپ  دیفـس  سابل  ود 

دای اه  نآ  هب  ار  مالسا  ماکحا  دیوگ : یم  یسوم  جاح  .تسا  رـسپ  نام  هچب  دنا  هداد  صیخـشت  اهرتکد  تسا و  هلماح  مرـسمه  تفگ 
رفعج نب  یسوم  ترضح  مانمه  ار  وا  مان  مه  اه  نآ  دمآ و  ایند  هب  هچب  یتدم  دعب  .دندش  ناملسم  دنتفگ و  نیتداهش  مه  دعب  مداد و 

.دنتشاذگ مالسلا ) هیلع  )

یلیمکت بلاطم 

نوراه هب  شیاهرتش  هیارک  لاّمج و  ناوفص  نایرج  * 

زا رگا  دـندومرف : درک  ناـیب  ندوـب  راو  لاـیع  ار  نآ  ّتلع  درک و  یم  راـک  روـج  هاگتـسد  يارب  هک  داـیز  ماـن  هب  يدرف  هب  نینچمه  * 
نآ شرف  رب  ای  مهد  ماجنا  يراک  اه  نیا  زا  یکی  يارب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میارب  موش  هعطق  هعطق  هک  يروط  هب  متفیب  نیمز  هب  يدـنلب 

(. ناودعلا مسالا و  یلع  اونواعت  و ال  .مراذگب (  مدق  اه 

میوگب ار  كدف  دودح  رگا  دندومرف  ترضح  منادرگرب ، امـش  هب  ات  دیهاوخب  ار  كدف  نم  زا  تفگ  یم  ترـضح  هب  اهراب  نوراه  * 
موس دح  تسا  دنقرمس  نآ  مود  دح  تسا  ندع  نآ  لوا  دح  دندومرف : ترضح  درک ، رارـصا  رایـسب  هکنیا  زا  دعب  .داد  یهاوخن  سپ 

يزیچ ام  يارب  رگید  تفگ  دینش  ار  مالک  نیا  نوراه  یتقو  .تسا  بلح ) رهش  نییاپ   ) رحبلا فیـس  نآ  مراهچ  دح  تساقیرفآ و  نآ 
.دیشک ار  ماما  لتق  هشقن  هک  دوب  اج  نیا  زا  .داد  یهاوخن  میوگب  رگا  متفگ  هک  نم  دندومرف : ترضح  .دنامن  یقاب 
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.دندرک زاب  هچوک  ماما  يارب  دوخ  هب  دوخ  اما  دندرکن  ییانتعا  نوراه  يارب  مدرم  هک  فاوط  رد  ماما  تبیه  ندید  * 

.ترضح هب  رتخد  نداد  دروم  رد  ربمغیپ  ربق  دزن  نوراه  اب  هرظانم  * 

( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  تیصخش 

هیلع  ) داوج ماما  .دندوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 195  بجر  هام  مهد  رد  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  ترضح 
مامت هب  اما  دندیـسر  تماما  هب  یگلاس  نس 8  رد  هچرگ  دندوب و  تمارک  تیلـضف و  اب  يدرف  شیوخ  دادجا  ناردپ و  دننام  مالـسلا )

.دنداد یم  خساپ  مدرم  تالاؤس 

هیلع  ) اـضر ترـضح  دـندمآ  اـیند  هب  ناـشیا  هک  یناـمز  دنتـسه و  تکرب  ریخرپ و  دولوم  هب  فورعم  مالـسلا ) هیلع   ) داوـج ترـضح 
یگلاس نس 50  دودح  ات  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  دوب  نیا  رطاخب  لمع  نیا  دنداد و  همیلو  ار  هنیدم  مدرم  زور  هس  مالـسلا )
دنوادخ هکنیا  ات  دندوب ، تحاران  اه  هنعط  نیا  زا  مه  نایعیش  دندز و  یم  هنعط  نانمشد  اذل  دوش  ناشیا  نیشناج  هک  دنتشادن  يدنزرف 

تفای نایایپ  نانمشد  ياه  فرح  هلیسو  نیا  هب  درک و  تیانع  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  لاعتم 
.دش داش  رایسب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  نایعیش و  لد  و 

( مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  تامارک  تازجعم و 

تفگ دیبلط و  ار  وا  نومأم  ماما ، تداهش  زا  دعب  .دوب  ترضح  ِّرس  باحصا  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مداخ  يوره  تلـصابا 
اضر ماما  رارسا  دیاب 

تایلاع تابتع  رد  هارمه  www.Ghaemiyeh.comیناحور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

دنداد و یم  ار  یناسک  هچ  همان  باوج  ترـضح  دـنداد و  یم  همان  ترـضح  هب  یناسک  هچ  هک  نیا  ییوگب ، نم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  )
.تفگن درک  رارـصا  نومأم  هچ  ره  دشن ، ییوگ  خـساپ  هب  رـضاح  تلـصابا  دـندرک ، یم  هچ  دـنتفگ و  یم  يراکذا  هچ  هک  نیا  یتح 

درک و یم  لمحت  تلـصابا  یلو  دز  یم  قالـش  هبرـض  دص  دیبلط و  یم  ار  وا  هتفه  ره  .دننک  ینادـنز  ار  تلـصابا  داد  روتـسد  نومأم 
.درک یمن  نایب  ار  ترضح  رارسا 

دنتخود شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ                             قح  رارسا  ار  هکره 

مدنزرف هب  تیاه  يراتفرگ  رد  دندوب : هدومرف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دمآ  شدای  تفرگ ، شلد  لاس  زا 2  دعب  هک  نیا  ات 
هیرگ و لاح  رد  دش ، مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  اضرلا  نبا  هب  لسوتم  هک  دوب  يا  هعمج  بش  .وش  لسوتم  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج 

مالغ نم  اقآ  تفگ : ندرک ، هیالگ  هب  درک  عورـش  .دندمآ  شندید  هب  ترـضح  دید  دش ، ادیپ  نادـنز  رد  يرون  ناهگان  هک  دوب  هلان 
لـسوتم نم  هب  یک  بشما  ات  دندومرف : ترـضح  دـینز ؟ یمن  يرـس  نم  هب  ارچ  منومأم  نادـنز  رد  تسا  لاس  نآلا 2  مدوب  امـش  ردپ 

؟ يدش

]؟ تسیچ هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ   ]

.متسه ما  هداوناخ  دزن  تاره  رد  مدید  مدرک  زاب  مشچ  هک  نیمه  هدب ؛ ار  تتسد  دنبب  ار  تمشچ  دندومرف : دعب   
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( مالسلا هیلع   ) نیمظاک همئا  راوج  رد  نینوفدم 

دیفم خیش  هاگمارآ 

وا هب  جـع )  ) هللا هیقب  ترـضح  ار  بقل  نیا  هک  تسا  دـیفم  خیـش  هب  فورعم  يدادـغب  مالـسلا  دـبع  نب  نامعن  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع 
.دراد مه  يرایـسب  تافیلأت  هک  تسا  هعیـش  ياملع  ناگرزب  زا  دـیفم  خیـش  .تسا  باتک  ناونع  زا 174  شیب  ناشیا  تافیلأت  .دـنداد 

بوسنم يراعشا  خیش  ربق  يالاب  .دیدرگ  نفد  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  ياپ  نییاپ  رد  تفر و  ایند  زا  یگلاس  نس 75  رد  ناشیا 
.دنا هتشون  شربق  يور  رب  كرابم  تشگنا  اب  دنا و  هدورس  وا  ياثر  رد  ترضح  هک  دراد  دوجو  جع )  ) نامز ماما  هب 

میظع لوسرلا  لآ  یلع  موی  ّهنا                            كدقفب  یعانلا  تّوص  ال 

یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  هاگمارآ 

سدقم ياهرهـش  دش  ببـس  نالوغم  هجوت  بلج  رد  وا  ریبدت  .تسا  هیماما  نیمّجنم  امکح و  رخافم  زا  هعیـش و  ياملع  ناگرزب  زا  وا 
.دننامب ناما  رد  لوغم  هنتف  ثداوح  دنزگ  زا  هعیش  دنمشزرا  بتک  گنهرف و  نایعیش و  هعیش و 

هیَعارِذ ٌطِساب  مُُهبلَک  َو   » دنـسیونب ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـننک و  نفد  مالـسلا ) هیلع   ) نیمظاک مرح  رد  ار  وا  درک  تیـصو  تافو  ماـگنه 
.دیمان ماما  ود  نآ  ناتسآ  گس  ار  دوخ  عقاو  رد  و  دیصَولِاب »
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هیولوق نب  دمحم  نب  رفعج  هاگمارآ 

هب دـندیدزد و  ار  دوسالارجح  هطمارق  یتقو  يرجه  لاس 337  رد  .درک  یم  یگدنز  مق  رد  ادتبا  رد  تسا و  دیفم  خیـش  داتـسا  ناشیا 
راوگرزب ملاع  نیا  .دوش  بصن  هبعک  هشوگ  رد  گنـس  یـصاخ  مسارم  رد  دش  رارق  ینیعم  زور  رد  جح و  مسوم  لبق  دندروآ ، هفوک 

رد اما  دسرب  ترـضح  تمدخ  ات  دش  هکم  یهار  مق  زا  دننکب  ار  راک  نیا  دنناوت  یمن  جـع )  ) رـصع ماما  زج  یـسک  تسناد  یم  نوچ 
رد .داتـسرف  مسارم  نیا  هب  يا  همان  هارمه  ار  ماشه  نبا  مان  هب  يدرف  اذل  دسرب  ترـضح  تمدخ  تسناوتن  دش و  ضیرم  ًادیدش  دادـغب 
رد دش و  مه  روط  نیمه  دنام و  دهاوخ  هدنز  رگید  لاس  یـس  ات  وگب  رفعج  نب  دمحم  هب  دـندومرف  وا  هب  ترـضح  ماشه  نبا  فرـشت 

.تسا دیفم  خیش  ربق  کیدزن  يو  ربق  .دش  نفد  مالسلا ) هیلع   ) نیمظاک مرح  رد  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 367 

یضترم دیس  یضر و  دیس  هاگمارآ 

هک دراد  يرایـسب  تافیلأت  تسا و  هعیـش  گرزب  ناملاع  زا  یـضر و  دیـس  هب  بقلم  يدادغب  يوسوم  نیـسح  نب  دمحم  یـضر : دیس 
هربقم هک  تسا  يرازاب  کیدزن  يا  هچوک  رد  ناـشیا  ربق  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هغـالبلا  جـهن  يروآ  عمج  نآ  نیرتمهم 

.تسا عقاو  نآ  رد  یضترم  دیس 

یلاح رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  تسد  ترـضح  هک  دید  ار  س )  ) ارهز همطاف  باوخ  ملاع  رد  دیفم  خیـش  یبش 
: دندومرف دندروآ و  خیش  دزن  دنا و  هتفرگ  دنتسه  كدوک  ود  هک 
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زور حبص  .دوب  هدز  تفگش  رایسب  دش  رادیب  هک  باوخ  زا  .زومایب  هقف  ملع  كدوک  ود  نیا  هب  خیش  يا  ینعی  هقفلا » امهمِّلع  خیش  ای  »
نامه دروآ و  خیش  دزن  هتفرگ و  ار  دوخ  كدوک  ود  تسد  یضترم  دیس  یضر و  دیـس  ردام  دوب  سیردت  لوغـشم  هک  یلاح  رد  دعب 

ًاـصخش دومن و  فیرعت  ار  شباوخ  درک و  هیرگ  دش و  بلقنم  هنحـص  نیا  ندـید  اب  خیـش  .درک  رارکت  ار  س )  ) ارهز ترـضح  هلمج 
( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  هب  ردپ  بناج  زا  كدوک  ود  نیا  بسن  .تفرگ  هدهع  رب  ار  اه  نآ  تیبرت  میلعت و  تیلؤسم 

.دسر یم  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هب  ردام  هیحان  زا  و 

خیـش لثم  ییاملع  تسا و  هیـش  ياملع  ناگرزب  زا  يدهلا  ملع  هب  بقلم  يدادـغب  يوسوم  نیـسح  نب  یلع  مساقلاوبا  یـضترم : دـیس 
باب هب  یهتنم  رازاب  رد  نونکا  هک  دشاب  یم  يو  هناخ  رد  یضترم  دیس  دقرم  .دنا  هدرک  يدرگاش  ناشیا  رضحم  رد  یشاجن  یسوط و 

هک هبترم  کی  .دش  دیفم  خیش  سرد  یمسر  لکشتسم  هک  ییاج  ات  درک  تفرشیپ  ردق  نآ  یملع  ظاحل  زا  یضترم  دیس  .تسا  هلبقلا 
دنسیونب و يا  همان  رد  ار  هلأسم  دنتفرگ  میمصت  دندیـسرن ، هجیتن  هب  دندرک و  باوج  لاکـشا و  رایـسب  شیوخ  داتـسا  اب  يا  هلأسم  رد 
هک دنتفای  يا  همان  دندوشگ  ار  حیرض  هک  ادرف  .دنهاوخب  باوج  ترضح  زا  دنزادنیب و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رهطم  حیرـض  رد 

دامتعا و دروم  يدرف  مه  خیش  یلو  تسا  یضترم  دیس  مدنزرف  اب  قح  ینعی  يدمتعم » خیـشلا  يدلو و  عم  قحلا  : » دوب هتـشون  نآ  رد 
.تسا ام  نانیمطا 
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( مالسلا هیلع   ) نیمظاک مرح  يدورو  ترایز 

مالسلا امهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما  هکرتشم  ترایز 

دیفم خیش  هک  تسا  نانچ  نآ  دنوش و  یم  ترایز  مالـسلا  امهیلع  ماما  ود  ره  نآ  اب  هک  تسا  یترایز  هکرتشم : ترایز  زا  مّیود  مسق 
: یئوگ یم  رّهطم و  حیرض  دزن  یتسیا  یم  راوگرزب  ود  نآ  ترایز  رد  هک  دنا  هدرک  رکذ  يدهشملا  نب  دّمحم  دیهش و  و 

اُمتْغََّلب ْدَـق  امُکَّنا  ُدَهْـشا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  یف  ِهَّللا  ِيَرُون  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَتَّجُح  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِیَِّیلَو  ای  اـمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا 
، ِهَّللا َباتِک  اُمتْوََلتَو  ِهَّللا ، َدوُدُـح  اُمتْمَقاَو  ِهَّللا ، َمارَح  اـُمْتمَّرَحَو  ِهَّللا ، َلـالَح  اـُمْتلَّلَحَو  اُمتْعِدُْوتْـسا ، اَـم  اـُمتْظِفَحَو  اـمُکَلَّمَح ، اـم  ِهَّللا  ِنَع 

امُُکْتیَتا امُِکتَیالِِوب ، ِهَّللا  َیلا  ُبَّرَقَتاَو  امُِکئادـْعا ، ْنِم  ِهَّللا  َیلا  ُأَْربا  ُنیقَْیلا ، اَـمُکاتَأ  یّتَح  ِْنیَبِسَتُْحم  ِهَّللا  ِْبنَج  یف  يذَأـْلا  یَلَع  اـُمتْرَبَصَو 
یل اعَفْشاَف  امُکََفلاخ ، ْنَم  َِهلالَِضب  ًافِراع  ِْهیَلَع ، اُمْتنا  يذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم  امُِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  امُِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  امُکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز 

.ًادوُمْحَم ًاماقَمَو  ًامیظَع  ًاهاج  ِهَّللا  َْدنِع  امَُکل  َّناَف  امُکِّبَر ، َْدنِع 
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( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  لسوت 

دیور سوبحم  یتاقالم  هب  نادـنز  هب  نوچ  يرپ  هتـسکشب  رئاط  سفق  جـنک  رگا  دُرم  دـینک              دازآ  مغ  يریـسا ز  غرم  اجک  ره 
دوش    رادربخ  هموصعم  هک  دیراذگن  شردپ  رب  دنک  هیرگ  ات  هک  تسین  شرسپ 

نآ رب  هیرگ  امـش  سپ  دینک  دای  یلع  ارهز و  لد  زیزع  زا  دینک  دادغب  ینادـنز  ندرم  زا  دای  دـینک  داش  شلد  یغاب و  هب  هدرب  شـسفق 
دینک داش  ان  رتخد  لد  لاح  رب  محر ، دینک  داشان  ورسخ 

کهاش نب  يدنـس  دـنک  شتنعل  ادـخ  اما  .منک  تدابع  ار  وت  اـت  يداد  یتولخ  هشوگ  متنونمم  ادـخ  تفگ : یم  اـه  نادـنز  ماـمت  رد 
نادنز راوید  هب  رس  .دش  ضوع  اقآ  تاجانم  نحل  رگید  هک  دز  هنایزات  ردق  نآ  درک ، ملظ  اقآ  هب  ردق  نآ  رخآ  نادنز  نیا  رد  يدوهی 

؛ یهد یم  تاجن  لگ  بآ و  نایم  زا  ار  تخرد  هک  ییادخ  يا  نیِط » ٍْلمَر َو  ِْنَیب  ْنِم  ِرَجَّشلا  َصِّلَُخم  اَی  : » دز یم  ادص  تشاذگ و  یم 
ياه یکیرات  زا  ار  لفط  هک  ییادـخ  يا  و  مِحَر » ٍهَمیِـشَم َو  ِْنَیب  ْنِم  ِدـَلَْولا  َصِّلَُخم  اَـی  [، » تسا كاـنمن  بوطرم و  نم  نادـنز  ینعی  ]

یم دـنداد  ربخ  نایعیـش  هب  مه  زور  کی  .نک  مصـالخ  رگید  ایادـخ  تسا ] کـیرات  نم  نادـنز  ینعی   ] یهد یم  تاـجن  رداـم  محر 
، مسوب یم  ار  شتـسد  منیبب  ار  ماما  رگا  دیوگ  یم  یکی  دندمآ ، نادنز  يولج  نایعیـش  همه ي  .دننک  دازآ  نادنز  زا  ار  ماما  دنهاوخ 

رفن راهچ  دش ، زاب  نادـنز  برد  دـننیبب  تقو  کی  اما  مبلط ، یم  ار  متجاح  دـیوگ  یم  یکی  متفا ، یم  شیاهمدـق  هب  دـیوگ  یم  یکی 
.هضفرلا ماما  اذه  دنز : یم  ادص  مه  یکی  دنتفرگ ، ار  يا  هتخت  کی  فارطا 
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( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  هب  لسوت 

هک يا  مرآ  هانپ  اجک  تیوک  هب  زج  مراز  هتـسکش و  لد  هتـسخ و  میوگ  یم  کشرـس و  مناشف  یم  میوج  ادـخ  لد  مغ  زا  دـش  نوخ 
هب هد  یبآ  نم  رب  ما  هنـشت  زورما  مینک  یم  وت  يوگتفگ  زورما  مینک  یم  وت  يوس  هب  ور  ار  ام  یتیاـنع  ارهز  ناـج  ار  اـم  یتداـبع  حور 

ار وـــت  داوـــج  ادـــخ  هدـــناوخ  هــک  يا  ار                                            وـــت  دارم  اـــن  درک  ترـــسمه  هد  یباوـــج  ترد  ریقف 
                                    

ار ام  یتمایق  هاوخ  رذع  ینکردا  ع )  ) همئالا داوجای  مراک  رد  تس  هداتفا  هرگ  ینکردا  ع )  ) همئالا داوجای  میوراد  تسین  رایـسب و  درد 
ینکردا ع )  ) همئالا داوجای  هد  یباوث  ار  مهنگ  ینکردا  ع )  ) همئالا داوجای  زورما  مینک  یم  وت  يوک  داـی  ینکردا  ع )  ) همئـالا داوجاـی 

ینکردا ع )  ) همئالا داوجای  ار   وت  دانع  زا  مومسم  تخاس 

لگ هتـسد  مه  یکی  جع ،)  ) نامز ماما  ردپ  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  یکی  دوب ، هاتوک  لگ  رمع  لثم  ناشرمع  ام  ناماما  زا  ات  ود 
.مراذگب نایم  رد  مرسمه  اب  هناخ  مرب  دیوگ : یم  دراد  یلکشم  رگا  يدرم  ره  مالـسلا .) هیلع   ) همئالا داوج  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ماما 

نم رگم  لضف  ما  دز : یم  ادـص  هتـسب  رد  هرجح  لخاد  .تسا  بیرغ  مه  شدوخ  هناخ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  ناـبرق  اـما 
.دزوس یم  یگنشت  زا  مرگج  لضف  ما  مدوب ، وت  يارب  يدب  رسمه 
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یکی .دونشن  یسک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نبا  هلان  ات  دینک  هلهله  دینزب ، فک  دیورب ، هرجح  برد  تشپ  اهزینک  داد  روتـسد  ثیبخ 
راذـگب تفگ : دز  نیمز  هب  تفرگ و  ار  فرظ  بیجنان  نآ  اما  دربب ، اقآ  يارب  یبآ  فرظ  دـمآ  تخوس ، اقآ  لاح  هب  شلد  اـهزینک  زا 

.دهد ناج  هنشت  بل  اب  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج 

ماب تشپ  يور  ار  ترـضح  ندب  داد  روتـسد  دـناسر ، تداهـش  هب  درک و  مومـسم  ار  اقآ  هک  نیا  دـعب  درک ، یم  افتکا  نیمه  هب  شاک 
.دنراذگب نازوس  باتفآ  لباقم  دنربب و 

.دنام دادغب  رسج  يور  زور  هنابش  هس  هک  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  اقآ  ندب  یکی  دنام ، نیمز  يور  زور  هنابش  هس  دوب  ندب  هس 
( مالسلا هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  اقآ  ندب  مه  یکی  ماب ، تشپ  يور  زور  هنابـش  هس  هک  مالـسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  اقآ  ندب  مه  یکی 

ردارب وت  ایآ  دز : ادص  .تخانـشن  ار  ندب  دمآ  بنیز  شرهاوخ  یتقو  هک  یندب  نآ  .دـنام  البرک  مرگ  كاخ  يور  زور  هنابـش  هس  هک 
؟ یبنیز نیسح  وت  ایآ  ینم ؟
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دادغب نکاما 

اثارب دجسم 

نیا يارب  یـسلجم  همالع  موحرم  .تسا  هدش  عقاو  نیمظاک  دادـغب و  هار  نیب  هک  تسا  اثارب  دجـسم  دادـغب  رهـش  مهم  نکاما  زا  یکی 
:(1) دنا هدرک  رکذ  ار  ییاه  یگژیو  دجسم 

دجـسم نیا  رد  زور  راهچ  تدم  هب  جراوخ  اب  گنج  زا  تعجارم  ماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  - 1
.دندناوخ زامن  نآ  رد  دندرک و  فقوت 

تروص ناکم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  دیـشروخ ) تشگزاـب   ) سمـشلا در  دراوم  زا  یکی  تاـیاور  یخرب  قبط  - 2
تسا (2). هتفرگ 

نامزلارخآ ربمغیپ  یـصو  ات  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع كرابم  مودـق  رظتنم  شا  هعموص  رد  يدایز  ياه  لاس  بابح  ماـن  هب  یبهار  - 3
: دنداد ماجنا  هزجعم  دنچ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دنک و  نایامن  وا  يارب  یتازجعم 

هب هک  درک  يراج  یگنـس  ریز  زا  ار  يا  همـشچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اما  دوب  هزم  دب  روش و  دـندنک  یم  یهاچ  ره  هقطنم  مدرم  فلا -
.دیدرگ رهاظ  س )  ) میرم يارب  هک  تسا  يا  همشچ  نامه  نیا  دومرف  دوب و  رت  نیریش  لسع  زا  ترضح  تکرب 

28و29 ص : ج 99 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ك.ر : رتشیب  هعلاطم  يارب  - 1
ص 173 ج41 ، راونالا ، راحب  - 2
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هیلع  ) یسیع س ،)  ) میرم ترضح  دندومرف : دندروآ و  نوریب  كاخ  ریز  زا  ار  يدیفس  گنس  همـشچ  نآ  یکیدزن  رد  ترـضح  ب -
.داتسیا زامن  هب  ناکم  نیا  رد  تشاذگ و  گنس  نیا  رب  تفرگ و  دوخ  شود  زا  ار  مالسلا )

.داد ناشن  ار  دندوب  هدناوخ  زامن  نآ  رد  هتشذگ  ناربمایپ  هک  یلحم  و  س )  ) میرم یگدنز  لحم  ترضح ، ج -

يرهش سیسأت  زا  ترضح  .دنارذگ  ترـضح  رـضحم  رد  ار  دوخ  رمع  هیقب  دش و  ناملـسم  یحیـسم  بهار  تازجعم  نیا  هدهاشم  اب 
هاگیاج رد  دنداد  روتـسد  ترـضح  .دشاب  گرزب  نآ  رد  هنتف  الب و  دنـشاب و  دایز  نآ  رد  نارابج  هک  دـنداد  ربخ  ناکم  نیا  رانک  رد 

يراذگمان يو  مان  هب  دجسم  تفرگ و  هدهع  رب  ار  دجسم  نیا  ءانب  رما  اثارب  مان  هب  یـصخش  .دوش  انب  يدجـسم  ینارـصن  درم  هعموص 
.دش

( جع  ) يدهم ترضح  صاخ  باون  هاگمارآ 

باون هب  هک  دنتشاد  صاخ  بئان  ریفس و  راهچ  يرمق  يرجه  ات 329  لاس 260  زا  يرغص ، تبیغ  لوط  رد  جع )  ) رصع یلو  ترضح 
: زا تسا  ترابع  بیترت  هب  اه  نآ  یماسا  .تسا  دادغب  رهش  رد  اه  نآ  همه  روبق  دنفورعم و  هعبرا 

زا يا  هجرد  هب  اه  تیـصخش  نیا  .يرُمَـس  دـمحم  نب  یلع  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  نامثع ، نب  دـمحم  يورمَع ، دیعـس  نب  ناـمثع 
( جع  ) رمالا بحاص  ترضح  یگدنیامن  هب  يداع  دارفا  دنمـشناد و  ملاع و  نارازه  نایم  زا  هک  دندوب  هدیـسر  دهع  هب  يافو  دامتعا و 

.دندش لئان 
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ینیلک بوقعی  نب  دمحم  خیش  هاگمارآ 

( جع  ) نامز ماما  هعبرا  باون  اب  رصاعم  ناشیا  .دور  یم  رامش  هب  هعیش  ناراگن  تیاور  ناثدحم و  نیرت  گرزب  زا  ینیلک  مالـسالا  هقث 
لاس تسیب  باتک  نیا  نتشون  راک  .تسا  هعیش  یثیدح  هعبرا  بتک  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  فیرش  باتک  وا  فیلأت  نیرتمهم  هدوب و 
هیکت هب  روهشم  يوفص  دجـسم  رد  دادغب  هفوکلا  باب  رد  درک و  تافو  لاس 329  رد  ناشیا  .دیسر  مامتا  هب  دادغب  رد  دیـشک و  لوط 

.دش نفد  هناخ  يولوم 

یسراف ناملس  هاگمارآ 

ترجه هنیدم  هب  مالـسا  يادن  ندینـش  اب  هک  دوب  ناریا  ياهاتـسور  زا  يدرف  ص ،)  ) ادخ لوسر  گرزب  یباحـص  نآ  یـسراف  ناملس 
ناملـس هب  و  تیبلا » َلها  اّنم  ُناملـس  : » دندومرف ص )  ) ربمایپ هک  ییاج  ات  دـسرب  يا  هیلاع  تاماقم  هب  تسناوت  دـش و  ناملـسم  درک و 

تافو ای 37  لاس 36  رد  وا  .دوب  نئادم  رهش  رادناتـسا  لاس  ود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  نامز  رد  ناشیا  .تفای  ترهـش  يدمحم 
يرتمولیک لهچ  رد  وا  هاگمارآ  .دـندش  رـضاح  وا  نیفدـت  نفک و  لسغ و  يارب  هنیدـم  زا  ضرالا  ّیط  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفای و 
نیدباعلا نیز  نبرهاط  دراد : دوجو  رگید  هاگمارآ  هس  ناملس  دقرم  رانک  رد  .دراد  رارق  كاپ » ناملس   » هب فورعم  یکرهش  رد  دادغب 

ص)  ) ربمایپ یباحص   ) نامی نب  هفیذح  و  مالسلا )) هیلع   ) نیسح ربق  رئاز  نیلوا   ) يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  مالسلا ،) هیلع  )
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.دراد رارق  ناملس  هاگمارآ  زا  یهاتوک  هلصاف  رد  يرسک ) قاط   ) نئادم ناویا  نینچمه  مالسلا .)) هیلع   ) یلع و 
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ارماس

هدیکچ

گرزب جنپ  نفدم  ارماس  · 

ارماس شیادیپ  و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تیصخش  · 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  تامارک  تازجعم و  · 

ترضح تامارک  تازجعم و  · 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تیصخش  · 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ترضح  تامارک  تازجعم و  · 

( جع  ) نامز ماما  بادرس  · 

گرزب جنپ  نفدم  ارماس 

نآ تدابع  بادرـس  ترـضح و  هناخ  دـلوت و  لحم  هک  يرهـش  .تسا  هادـف  انحاورا  رـصع  ماـما  هب  بوسنم  هک  تسا  يرهـش  ارماـس 
.تسا رّهطم  كاپ و  ندب  جنپ  هب  كربتم  هک  یمرح  .تسا  ناشیا  ّدج  ردپ و  راوگرزب و 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  · 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  · 

( جع  ) نامز ماما  ردام  نوتاخ  سجرن  ترضح  · 

( جع  ) رصع ماما  هّدج  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ردام  و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  رسمه  نسوس  بانج 
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(. جع  ) رما یلو  ترضح  همع  و  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  · 

ارماس شیادیپ  و  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  تیصخش 

هک یگلاس  تشه  نس  رد  ترضح  .دندمآ  ایند  هب  هنیدم  فارطا  رد  ایرِص  رد  لاس 212  هجح  يذ  همین  رد  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 
يا هشقن  نامه  اب  یسابع  يافلخ  تماما ، لاس  هدزیس  زا  سپ  .دنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  دندیـسر  تداهـش  هب  ناشراوگرزب  ردپ 

هنیدم زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  دندرب ، دادغب  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  رابجا  هب  دش و  عورش  نوراه  زا  هک 
تروص هب  ادـتبا  زا  ارماس  اذـل  .دـنتفرگ  رظن  تحت  یماظن  ناگداپ  رکـسع و  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اه  نآ  .دـندروآ  ارماس  هب 

.دوب نایرکشل  رارقتسا  لحم  یماظن و  ناگداپ  کی  هکلب  دوبن  رهش 

نـس 42 رد  لاس 254 و  بجر  موس  رد  نوعلم  زتعم  تسد  هب  دـندوب  ارماس  رد  هک  يدـنا  لاـس و  تسیب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.دندیسر تداهش  هب  تماما  لاس  زا 33  سپ  یگلاس ،

تیب لها  نمـشد  یعیـش و  ریغ  یملعم  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  يدرف  درک ، راضحا  دادغب  هب  ار  داوج  ماما  لکوتم  هک  یگلاس  رد 6  * 
.مدیدن وا  زا  رت  داتسا  نآرق  تایبدا و  باب  رد  ات ...  دریگب  يداه  ماما  يارب 
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( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  تامارک  تازجعم و 

ناکشزپ دش و  ضیرم  یـسابع  لکوتم  يزور  .دراد  نآ  هب  رارقا  مه  نمـشد  یتح  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  ترـضح  یقالخا  يایاجس 
هک دنداد  ییوراد  ترـضح  دریگب ، ییوراد  ترـضح  زا  ات  داتـسرف  ماما  هناخ  ِرد  ار  يدرف  لکوتم  ردام  دننک ، اوادم  ار  وا  دنتـسناوتن 

(1) .دش لکوتم  هجلاعم  ثعاب 

.دیتسه ترضح  بحم  هعیش و  هک  امش  لاح  هب  اشوخ  دنراد ، ینابرهم  تفأر و  دوخ  نمشد  هب  تبسن  یتح  مالسلا ) هیلع   ) ماما  

لکوتم .متسه  س )  ) ارهز همطاف  رتخد  يربک  بنیز  نم  هک  درک  اعدا  ینز  لکوتم  نامز  رد  هک  تسا  نآ  ترضح  تازجعم  زا  یکی 
لکوتم .دنک  یم  دوع  نم  یناوج  لاس  لهچ  ره  هک  دندیشک  مرـس  هب  یتسد  ربمایپ  تفگ : تسا ؟ نکمم  روطچ  یناوج  هک  وت  تفگ 

زا دنتفگ : .دیروایب  لیلد  دیاب  تفگ  مه  لکوتم  تفریذـپن و  نز  دـیوگ ، یم  غورد  دـنتفگ  همه  درک ، عمج  ار  بلاطوبا  لآ  ناگرزب 
: تفگ لکوتم  .دیوگ  یم  غورد  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما دنتفگ ، ترضح  هب  ار  نایرج  یتقو  میسرپب ، مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

سفق لخاد  ار  وا  دیوگ ، یم  تسار  رگا  .تسا  مارح  ناگدنرد  رب  س )  ) همطاف ِنادنزرف  ِتشوگ  دـندومرف : ماما  تسیچ ؟ امـش  لیلد 
هیلع  ) ماـما دوـخ  ارچ  دـنتفگ : یخرب  .دـشکب  ارم  دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تفگ : سرت  زا  باّذـک  نز  . (2) دیزادنایب اهریش 

ترضح هک  نیمه  .درادن  یعنام  دندومرف : ترضح  دور ؟ یمن  مالسلا )

ع)  ) يداه ماما  تازجعم  لامالا ج 2 ، یهتنم  - 1
؛ دندومرف دـیز  ناشردارب  بناج  زا  ییاعدا  نینچ  باوج  رد  ع )  ) اضر ترـضح  هک  روط  نامه  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  حیـضوت  - 2

.تسا س )  ) ارهز ترضح  هطساوالب  نادنزرف  دوصقم 
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، دندیلام یم  ترـضح  ِشیپ  نیمز  هب  ار  دوخ  ِرـس  بدا  عوضخ و  يارب  دنتفرگ و  ار  ترـضح  رود  اهریـش  دندش ، اهریـش  ناکم  دراو 
.دندرک یم  تبحص  اهنآ  اب  دندیشک و  یم  اه  نآ  رس  رب  تسد  ترضح 

هک ترـصح  .روایب  نوریب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رت  عیرـس  هچ  ره  دنتفگ : دندیدن و  لکوتم  حالـص  هب  ار  عضو  نیا  لکوتم  نایفارطا 
نالف رتخد  نم  تفگ  دوشگ و  فارتعا  هب  نابز  داتفا و  تشحو  هب  نز  نآ  .دیتسرفب  لخاد  هب  ار  نز  نآ  الاح  دندومرف : دندمآ  نوریب 

لکوتم درک و  تعافـش  ار  وا  لکوتم  ردام  اما  دـنزادنایب  اهریـش  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  لکوتم  مدرک ، ار  راک  نیا  رقف  رطاـخب  مریقف و 
(1) .دیشخب ار  وا  مه 

ع)  ) يداه ماما  تازجعم  ص 523  ، لامالا ج 2 ، یهتنم  - 1
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یلیمکت بلاطم 

تیالو نمشد  اب  هعیش  بتاک  هرظانم  نایرج  ارماس و  هب  هنیدم  زا  رفس  يارب  ناتفخ  تخود  روتسد  * 

وا هب  یتشهب  ياه  غاب  نداد  ناشن  دیعس و  نب  حلاص  يزوسلد  کیلاعصلا و  ناخ  هب  ترضح  لاقتنا  * 

لکوتم هب  ار  نامسآ  نیمز و  نیب  حلسم  هکئالم  ترضح  نداد  ناشن  و  ماما ، هب  نداد  ناشن  لکوتم و  یماظن  شیارآ  * 

.درک یم  اجباج  ترضح  يارب  ار  هدرپ  داب  دندش ، ترضح  هب  يرازگتمدخ  عنام  ناگدننک  تیاعس  یتقو  * 

ربنق تفگ  نینـسح ، ای  دنرت  بوبحم  وت  دزن  نم  نادنزرف  ایآ  هکنیا  زا  لکوتم  لاوس  لکوتم و  نادـنزرف  هب  سیردـت  تیّکـس و  نبا  * 
.درک هراپ  ار  شمکش  لکوتم  .تسا  رت  بوبحم  ود  نیا  زا  یلع  مالغ 

هک یناسک  دننک  یم  هابتـشا  دندومرف : ترـضح  .دنامب  ناما  رد  نومأم  ّرـش  زا  ات  درک  ترـضح  رذن  رانید  بوقعی 100  نب  سنوـی  * 
.دروخ یمن  نایعیش  ریغ  درد  هب  ام  تیالو  دننک  یم  نامگ 

ترضح هزجعم  هب  نابز  هب 73  تبحص  يرفعج و  مشاه  وبا  * 
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( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تیصخش 

هب ناشیمارگ  ردپ  تداهـش  زا  سپ  یگلاس  نس 22  رد  ترـضح  .دندمآ  ایند  هب  هنیدـم  رد  لاس 232  یناثلا  عیبر  متشه  رد  ترـضح 
تداهش هب  یسابع  دمتعم  طسوت  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  رد  یگلاس  نس 28  رد  تماما  لاس  زا 6  سپ  ترضح  .دندیسر  تماما 

.دندیسر

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ترضح  تامارک  تازجعم و 

هب يدرف  دـنتفر  یم  هک  یهار  رد  يزور  دـندرک ، یمن  دـیماان  ار  یـسک  هاـگ  چـیه  هک  دوب  نآ  ترـضح  یقـالخا  يایاجـس  زا  یکی 
يزور اما  يدرک  یفخم  اج  نالف  رد  مهرد  وت 200  ییوگ  یم  غورد  دندومرف  وا  هب  ترضح  درک  زاین  رقف و  راهظا  دیسر و  ترضح 

ریقف نیا  هب  میراد  هارمه  لوپ  هچره  دـندومرف : دوخ  مالغ  هب  لاح  نیع  رد  اما  تفاـی ، یهاوخن  تسد  نآ  هب  يوش  جاـتحم  نآ  هب  هک 
علطم ار  اه  لوپ  ناکم  شرـسپ  دش  هجوتم  تفر ، اه  لوپ  غارـس  هب  هک  ینامز  درم  نآ  دش و  ققحم  ترـضح  هزجعم  یتّدم  دعب  .هدـب 

(1) .تسا هدیدزد  ار  اه  نآ  هدش و 

.مینکن دیما  ان  ار  یسک  تروص  ره  رد  هک  ام  يارب  تسا  یسرد  نیا 

یلیمکت بلاطم 

.دوب هدجس  رد  زونه  ماما  مدش  یم  هک  دنلب  مدیباوخ  یم  نم  تفر  یم  هدجس  هب  ماما  دیوگ  یم  يرکاش  دمحم  * 

ع)  ) يرکسع ماما  تازجعم  لامالا ج 2  ، یهتنم  - 1
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ام زا  دیـشکن و  تلاجخ  دیتشاد  یتجاح  ره  دندومرف  دنداتـسرف و  یفرـشا  ناشدوخ 100  ترـضح   ) يرفعج مشاه  وبا  هب  تیاـنع  * 
، مدرک شومارف  اما  رتشگنا  تخاس  يارب  متـشاد  هرقن  تساوخرد  شجراخم ، يارب  دـنداد  ناشن  وا  هب  ییالط  هعطق  راـبود  .دـیهاوخب 

( يدرک دوس  ار  شتخاس  ترجا  نیگن و  دندومرف  دنداد  رتشگنا  کی  ترضح 

(. مکل اذه  اذه هللا و   ) ریز رد  نشخ  سابل  رهاظ و  رد  مرن  سابل  * 

نالف تشم  دندومرف  ترـضح  دیراب ، ناراب  نایحیـسم  فقـسا  ياعد  هب  اما  ناراب ، ندماین  ناناملـسم و  طسوت  ناراب  ياعد  نایرج  * 
...دینک زاب  ار  بهار 

( جع  ) نامز ماما  بادرس 

مامه ماما  هس  تدابع  لحم  هک  تسا  یبادرس  دجسم  نیا  ریز  رد  .دراد  دوجو  یعماج  دجسم  مالسلا ) هیلع   ) نییرکسع مرح  رانک  رد 
سوواط و نب  دیـس  هلمج  زا  ادخ  يایلوا  زا  يرایـسب  .تسا  هدوب  مالـسلا ) مهیلع   ) شراوگرزب ردپ  ّدـج و  و  جـع )  ) رـصع ماما  ینعی 

.دنا هدش  فرشم  جع )  ) رمالا بحاص  ترضح  كرابم  رضحم  سدقم  ناکم  نیا  رد  مولعلا  رحب  همالع 

يارب ار  يا  هّدع  یـسابع  دمتعم  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تماما  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تبیغ  بادرـس  هب  ناکم  نیا  يراذـگمان  تلع 
رب يریصح  يور  ترضح  تسا و  بآ  زا  رپ  بادرس  دندید  دندش و  بادرس  دراو  اه  نآ  داتسرف ، ناشیا  هناخ  هب  ترضح  يریگتسد 

دش و قرغ  تشاذگ  بآ  رد  اپ  هک  نیمه  دش و  ماما  کیدزن  نازابرس  زا  یکی  .دنا  هتسشن  بادرس  هشوگ  رد  بآ  يور 
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ترضح ياربک  تبیغ  نآ  دعب  يرغص و  تبیغ  سپ  نآ  زا  دننک و  ادیپ  تسد  ترـضح  هب  دنتـسناوتن  دندیـشک و  نوریب  بآ  زا  ار  وا 
.دش زاغآ 

نوریب اـج  نآ  زا  يزور  تسا و  بادرـس  نورد  ناـشماما  تسا  دـقتعم  هعیـش  دـنیوگ : یم  دـننز و  یم  تمهت  عیـشت  نانمـشد  یخرب 
نورد زا  ترـضح  روهظ  رظتنم  هتفه  ره  دـنا و  هدرک  نیز  بادرـس  جراـخ  ار  یبسا  نایعیـش  دـنیوگ : یم  یخرب  یتح  .دـمآ  دـهاوخ 

دور یم  هار  نانآ  ياهرازاب  رد  مدرم و  نیب  تسین و  ناکم  رد  روصحم  هک  تسا  یماما  هب  دقتعم  هعیش  هک  نیا  زا  لفاغ  .دنا  بادرس 
بادآ سدقم  ناکم  نیا  رد  تسا  بسانم   ) .دنـسانش یمن  ار  ناشیا  اما  دننیب  یم  ار  وا  مه  مدرم  دنیب و  یم  ار  ناشیا  لامعا  مدرم و  و 

(. دوش ماجنا  بادرس  صاخ  لامعا  و 

بادرس رد  یتازجعم 

یفجن یشعرم  هللا  تیآ  موحرم  فرشت  * 

یضترم دیس  ناشیا  هداز  رهاوخ  زا  لقن  هب  مولعلا  رحب  يدهم  دیس  فرشت  * 
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( مالسلا هیلع   ) نییرکسع همئا  رصتخم  همانترایز 

ادـَب ْنَم  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِضْرَْألا ، ِتاُملُظ  ِیف  ِهَّللا  ِيَرُون  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللِایَتَّجُح ، ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِیَِّیلَو  ای  امُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ًاقِّقَُحم ِِهب ، اُمتْرَفَک  اِمب  ًاِرفاک  ِِهب ، اُمْتنَمآ  اِمب  ًانِمُْؤم  امُِکئآِیلْوَِأل ، ًاِیلاُوم  امُِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  امُکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  امُُکْتیَتَا  امُِکنْأَش ، یف    ِ ِهَّلل
ینَقُزْرَی ْنَاَو  ِهـِلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  هوـلَّصلا  اَـمُِکتَرایِز  ْنـِم  یّظَح  َلَـعْجَی  ْنَا  اـمُکَّبَرَو  ّیبَر  َهَّللا  ُلَئْـسَا  اـُمْتلَْطبَا ، اَِـمل  ًـالِْطبُم  اـُمتْقَّقَح ، اـِمل 

یْنَیب َفِّرَُعیَو  اـمُکَتَبَحاصُمَو ، امُکَتَعافَـش  ینَقُزْرَیَو  ِراَّنلا ، َنِم  یتَـبَقَر  َِقتُْعی  ْنَا  ُُهلَئْـسَاَو  َنیِحلاَّصلا ، اَـمُِکئابآ  َعَـم  ِناـنِْجلا  ِیف  اـمُکَتَقَفاُرم 
هَّنَْجلا ِیف  اـمُکَعَم  ینَرُـشْحَیَو  اـمُِکتَرایِز ، ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  ـال  ْنَا  َو  َنیِحلاَّصلا ، اَـمُِکئابآ  َّبُحَو  اـمُکَّبُح  ینَُبلْـسَی  ـالَو  اـمُکَْنَیبَو ،

ْمُْهنِم َنیلَّوَأـْلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا  ْمُْهنِم ، ْمِقَْتناَو  ْمُهَّقَح ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  یِملاـظ  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا  اـمِِهتَِّلم ، یلَع  ینَّفَوـَتَو  اـمُهَّبُح ، یْنقُزْرا  َمُـهّللَا  ِهـِتَمْحَِرب ،
، ٌریدَق یَشِّلُک ٍء  یلَع  َکَّنِا  ِمیحَْجلا ، َنِم  ٍكَرَد  َلَفْـسَا  ْمِهیِعبَّتُمَو  ْمِهیّبُِحمَو  ْمِهِعایْـشَِابَو  ْمِِهب  ُْغْلباَو  َباذَْعلا ، ُمِْهیَلَع  ْفِعاضَو  َنیرِخْألاَو ،

.َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  ْمِهِجَرَف  َعَم  انَجَرَف  ْلَعْجاسَو  َکِِّیلَو ، ِْنباَو  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهّللَا 
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رفاسم زامن  ماکحا 

دراد دوجو  رظن  توافت  دیلقت  عجارم  نایم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا رّهطم  مرح  زین  هفوک و  دجـسم  رد  زامن  ندوب  مامت  ای  هتـسکش  رد 
.دوش یم  نایب  لیصفت  هب  دیلقت  مظعم  عجارم  تارظن  اذل 

هک ییاهاج  رد  دهاوخب  رگا  یلو  .دناوخب  مامت  ار  شزامن  هفوک  دجـسم  رد  دناوت  یم  رفاسم  يربهر   مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما 
یم تسا و  مامت  تحص  يوقا ، هچرگا  دناوخب  هتسکش  هک  تسا  بحتسم  طایتحا  دناوخب  زامن  هدش  هفاضا  ًادعب  هدوبن و  دجسم  وزج 

.دناوخب مامت  ار  زامن  مرح  هب  لصتم  دجسم  رد  هکلب  ادهشلا  دیس  ترضح  قاور  مرح و  رد  دناوت 

یلو .دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دناوخب و  مامت  ار  شزامن  هفوک  دجـسم  رد  دناوت  یم  رفاسم  تجهب  هللا  تیآ 
زین دنناوخب و  هتـسکش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب  زامن  هدش  هفاضا  ًادعب  هدوبن و  دجاسم  نیا  زج  هک  ییاج  رد  دهاوخب  رگا 

هتسکش بجاو  طایتحا  ربانب  دش  اضق  وا  زا  زامن  اه  ناکم  نیا  رد  رگا  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  ادهشلا  دیـس  مرح  رانک  رد  دناوت  یم 
.دشاب ناکم  نامه  رد  هچرگا  دیامن  اضق 
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رد دـهاوخب  رگا  یلو  .دـناوخب  مامت  ار  زامن  هفوک  دجـسم  رد  دـناوت  یم  رفاسم  ینادـمه  يرون  یفاص و  یناـگیاپلگ و  ماـظع  تاـیآ 
رئاح رد  دناوت  یم  زین  .دناوخب و  هتـسکش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب  زامن  هدش  هفاضا  ًادـعب  هدوبن و  دجـسم  ءزج  هک  ییاج 

دناوخب زامن  سدـقم  حیرـض  فارطا  زا  رترود  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زاـمن  ادهـشلا  دیـس  ترـضح 
.دروآ اجب  هتسکش 

دیـس ترـضح  مرح  رد  دـناوت  یم  زین  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  هفوک  دجـسم  مامت  رد  دـناوت  یم  رفاسم  يزیربت  یئوخ و  ماظع  تاـیآ 
.دناوخب زامن  سدقم  حیرض  فارطا  زا  رترود  هچ  رگا  دناوخب  مامت  ار  زامن  ءادهشلا 

دعب هچ  نآ  هیلوا و  انب  نیب  یقرف  دـناوخب و  هتـسکش  ای  مامت  ار  شزامن  هفوک  دجـسم  رد  تسا  ّریخم  رفاسم  ینارکنل  لـضاف  هللا  تیآ 
هتسکش ای  مامت  ار  زامن  مرح  هب  لصتم  دجسم  رد  هکلب  ادهشلا ء  دیس  ترضح  قاورو  مرح  رد  دناوت  یم  زینو  .دشاب  یمن  هدش  هفاضا 

.دناوخب
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مرح رد  دـناوت  یم  زین  دـناوخب و  ماـمت  ار  شزاـمن  هفوک  رهـش  ماـمترد  هکلب  هفوک  دجـسم  رد  دـناوت  یم  رفاـسم  یناتـسیس  هللا  تیآ 
.دناوخب مامت  ار  شزامن  سدقم  ربق  فارطا  زا  ًابیرقت  رتم  رادقم 5/11  ات  ادهشلا  دیس  ترضح 

ار شزاـمن  هدرک و  زور  دـصق 10  رفاسم  هک  تسا  هدـش  يدایز  دـیکات  البرک  و  هفوک ) ای   ) فجن رهـش  رد  یناـجنز  يریبش  هللا  تیآ 
.دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دیاب  اهرهش  ریاس  دننام  ًارهاظ  تسا  هدرکن  تماقا  دصق  ات  یلو  دناوخب  مامت 

لضفا یلو  دناوخب  مامت  ای  هتسکش  ار  زامن  ادهشلادیس  ترضح  مرح  هفوک و  دجسم  رد  تسا  ریخم  رفاسم  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ 
اه نآ  هب  ًادـعب  هک  یتافاضا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  ربمغیپ و  نامز  رد  اـه  ناـکم  نیا  ناـیم  یقرف  تسا و  ماـمت  دراوم  نیا  رد 

.تسین دوش  یم  هدوزفا  هدنیآ  رد  ای  هدش  هدوزفا 

مامت دناوخب و  مامت  ای  هتسکش  ار  شزامن  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  مرح  هفوک و  رهـش  رد  تسا  ریخم  رفاسم  یناسارخ  دیحو  هللا  تیآ 
.دناوخن مامت  ار  زامن  سدقم  حیرض  فارطا  زا  رترود  هفوک و  دجسم  جراخ  هک  تسا  نآ  طوحا  دنچ  ره  .تسا  لضفا  زامن  ندناوخ 
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مرح دجسم و  هب  ضئاح  بنج و  نتفر  مکح 

جراخ رگید  برد  زا  لخاد و  برد  کی  زا  دنناوت  یم  یلو  دننک  فقوت  دـجاسم  رد  دـناوت  یمن  ءاسفن  ای  ضئاح  نز  بنج و  ناسنا 
رگید برد  زا  لـخاد و  برد  کـی  زا  دـناوت  یم  یلو  تسا  مارح  مالـسلا ) هیلع   ) موـصعم ناـماما  مرح  رد  فـقوت  نینچمه  .دـنوش 

یلو دراد  حیرـض  فارطا  هب  صاصتخا  مکح  هتبلا  دـنناد .) یمن  زیاـج  مه  ار  رادـقم  نیمه  هک  يریبش  هللا  تیآ  زج  هب   ) دوش جراـخ 
ار نحـص ] هن   ] اه قاور  هب  دورو  یتح  لضاف  هللا  تیآ  موحرم   ) .درادـن ار  مکح  نیا  اه  هداز  ماما  مرح  ناـماما و  نحـص  اـه و  قاور 

(. حیرض هب  کیدزن  هچ  دشاب  رود  هچ  دنناد ، یمن  زیاج 

.دنک لمع  لسغ  وضو و  هرابرد  دوخ  هفیظو  هب  هک  یطرش  هب  دوش  ناماما  مرح  هفوک و  دجسم  دراو  دناوت  یم  هضاحتسم  نز 
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مالسلا مهیلع  همئا  زامن 

هراشا

دوجوم نانجلا  حیتافم  رد  نآ  لصفم  تسا و  هدـشن  هدروآ  راصتخا  تهج  هب  هک  هدـش  دراو  ییاعد  اهزامن  نیا  زا  مادـک  ره  زا  دـعب 
.دشاب یم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زامن 

ناهانگ زا  دروآ  اجب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زامن  تعکر  راهچ  امـش  زا  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 
هاجنپ دمح و  هروس  هبترم  کی  تعکر  ره  رد.دوش  هدروآرب  وا  ياه  تجاح  دشاب و  هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دیآ  نوریب 

.دناوخب ار  ٌدَحأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هبترم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  زامن 

هد کی  ره  دـیحوت  هحتاـف و  عوکر  رد  هبترم و  هاـجنپ  دـیحوت  هروس  هبترم و  هاـجنپ  هحتاـف  هروس  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  راـهچ 
کی ره  مود  هدجس  رد  هدجـس و  ود  نیب  رد  یلُوا و  هدجـس  رد  نینچمه  هبترم و  هد  ار  کی  ره  يرادرب  رـس  عوکر  زا  نوچ  هبترم و 

هبترم                              هد  

مالسلا هیلع  مظاک  ترضح  زامن 

هبترم هدزاود  دیحوت  هبترم و  کی  دمح  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  زامن 

هبترم داتفه  دیحوت  هبترمکی و  دمح  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود 
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مالسلا هیلع  يداه  ترضح  زامن 

نمْحَّرلا                                  دمح و  هروس  مّیود  تعکر  رد  سی و  دمح و  هروس ي  لّوا  تعکر  رد  تسا  تعکر  ود   

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زامن 

هبترم هدزناپ  دـمح  زا  دـعب  مود  تعکر  ود  رد  َْتلِْزلُز و  اِذا  هروس  هبترم  هدزناپ  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  ود  رد  تسا  تعکر  راـهچ 
دیحوت                                 

ُهَجَرَف یلاعَت  ُهَّللا  َلَّجَع  نامَّزلا  بحاص  ترضح  زامن 

دـص ار  نآ  يدیـسر  هیآ  نیا  هب  نوچ  نیعَتْـسَن و  َكاَِّیاَو  ُدـُبْعَن  َكاَِّیا  اـت  ار  دْـمَح  هروس  تعکر  ره  رد  یناوخ  یم  تسا  تعکر  ود   
.یناوخ یم  راب  کی  ار  دَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  سپ  ینک  یم  مامت  ار  هروس  رخآ  هبترم  رد  ییوگ و  یم  هبترم 

نیملاعلا بر  دمحلاو هللا 

سدقم دهشم  هیملع  هزوح  راهب 1390 -

یناسارخ یئاجر  يدهم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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